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birinci sifr

FÜTUHAT-I MEKKYYE'NN
BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

(Kitaba Balangç)

Hamd, eyleri bir yokluktan ve yokluun yokluundan var eden ve

eylerin varlm kelimelerinin 1 yöneliine dayandran Allah’a mahsus-

tur .

2 Bu sayede onlarn yaratlmlm ve Hakk’n kadimliinden kay-

naklanan ezeliliklerinin srrn örendiimiz gibi Allah’n bize bildirdii

kadimliini de öreniriz.

Münezzeh Allah» zuhur edip izhar ederek zahir’ olmutur, bâtn

kalmamtr; fakat (ayn zamanda) bâtn4 olmu ve bâtn klmtr. Ku-

lun varl, öncesinde de sabit iken, O’nun için el-Evvel (ilk) ismini sa-

bit klmtr; yok 'oluun ve yoksunluun takdir edilmesi ise daha önce

de sabit iken, Hak için el-Âhir (Son) ismini sabit klmtr.
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Asr vc muasr, cahil ve haberdar olmasayd, O’nun el-Evvel ve el-

Âhir veya el-Bâtn ve ez-Zâhr isimlerinin anlamn kimse bilemeyecek-

ti. Bu gibi isimler, bu en yiice anlamda Tanrinn güzel isimleri olsa bi-

le, isimler arasnda bir farkllama vardr. Söz konusu farkllama, men-

zillere yerlemek için vesileler edindiklerinde belirginleir. Bu meyanda,

söz gelimi, Abdülhalîm Abdülkerîm olmad gibi Abdulgafûr da

Abdüekûr5 deildir; Her kulun bir ismi vardr ki o isim o kulun rab-

bidir. Kul beden, bu isim ise onun kalbidir/

Münezzeh Allah, bilen ve öreten el-Alm, hüküm veren ve verdi-

ren el-Halcim, kalreden ve kahr gücü veren el-Kahr, takdir eden ve

cimrilik etmeksizin kazandran el-Kadîfdir. O Allah, bekas kendisiyle

var olan bir özellie dayanmayan el-Bâkî’dr. O, müahede esnasnda

yüz yüze olmak ve karda bulunmak halinden münezzeh olandr. Kul,

bu en nezih
7 mertebede8 tenzihe ular. Allah Teâla’ya ise bu en nezih

makamda tebih asla ilimez. Bu mertebede yönler ortadan kalkar. Kul,

Hakka bakmaya kalktnda ise bir yöne dönmek dc söz konusu ol-

maz.

Tanr’nn sfatlarnda ve zatnda yüce ve yücelten olduunu bilenin

övgüsüyle O’na hamd ederim. Bu hamdin sahibi, tecellilerinin dnda
(Hakkn zat üzerine) izzet perdesinin çekili ve O’nun zatn bilme ka-

psnn kilitli olduunu bilir. (Bilir ki) Allah kuluna hitap ederse O, iit-

tiren-iitilen, emrettii bir eyi yaptrrsa itaat cdilen-itaat ettiricidir.

Bu hakikat beni hayrete düürdüünde, yaratimlk özelliiyle

öyle bir iir terennüm ettim:

Rab Hak, kul Haktr

Nasl böyle olabilir, sorumlu tutulan kimdir?

‘Kuldur’ dersen, ite o ölümlüdür!

‘Rabdir’ dersen, O nasl sorumlu olabilir ki!

• • r

Allah, dileseydi yaratklarn kendisine itaat ettirirdi. O, üzerinde

belirlenmi zorunlu hakk vermede insaf sahibidir. Ortada, sadece ta-

mamen siliklemi bo gölgeler, ‘alr-üst olmu çardaklar’ vardr. Sesin

yanklanmasnda, doru yolu bulan kimse için iaret ettiimiz konuyla

ilgili bir sr vardr.
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Yükümlü tutma sayesinde el-Ma
£
bûd (ibadet edüen, tapnlan) is-

minin ortaya çktn tam olarak örenenin yapt ükürle Allah’a ük-

rederim. ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur’ ifadesinin hakika-

tiyle de cömertlik hakikati ortaya çkt. Cennet yaplan amelin karl
saylsayd, o zaman örenmi olduun lâhî cömertlik nerede kalrd?

Sen, özün gerei ikrama mazhar olduunu ve nefsinin aslm bilmekten

perdelisin. Sayesinde karlk beklediin ey sana ait deilse nasl olur

da amelini görebilirsin?

Artk eyleri Yaratclaryla, rzklananlar rzk verenle ba baa b-

rak! Allah, bkmadan veren, saltanat aziz ve yüce olan Sultandr; kulla-

rna kar lütufkâr, ‘Benzeri yoktur, O her eyi iiten ve görendirv diye bil-

dirilen, (her eyden) haberdar olandr.

(Hakikat-i Muhammediye Üzerine Düünceler)

Allah’n rahmeti, âlemin srr ve özü, âlemin gayesi ve varlk sebebi,

doru sözlü efendimiz, Rabbine yönelmi, kayan yldzn (Hz. Mu-

hammed’in) üzerine olsun. O, kendisini geceleyin yürüten Hakkn ör-

neksiz yaratt eylere brakt ayederi ve gerçekleri göstermek için,

yedi yldz aan kimsedir.

Bu girii yazarken, celâl mertebesinde gerçeklerin misal âleminde,

gaybî bir müahedede kalb bir keifle onu gördüm .
10

Ben onu (s a v) sözü edilen âlemde maksatlar korunmu, müahe-

deleri saknlm, yardm edilmi, desteklenmi efendimiz olarak gör-

düm. Bütün peygamberler önünde dizilmi, ümmed de -ki onlar en

hayrl ümmettir- etrafnda toplanmt. Hizmet melekleri 11 makamnn
tahtnn etrafndan dönüyordu. Amellerden doan melekler ise önünde

saf tutmutu.

Sddîk (Ebû Bekir) mübarek sa yannda, Faruk (Ömer) en mu-

kaddes sol yannda idi. Harem 15 önünde diz çökmü, ona ünsa (dii)

olayn anlatmaktayd. Ali de (s.a.v) kendi diliyle Hatem’in söyledikle-

rini aktaryordu. ki nur sahibi (Osman) haya örtüsünü bürünmü,

kendi iine dönmütü.

En yüce Efendi, en tatl ve ho kaynak, en açk ve parlak Nur,
.

yö-

neldi vc hükümde benimle arasndaki ortaklk nedeniyle Hatem’in ar-

dnda beni gördü. Yüce Efendi Hatem’e buyurdu: ..
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-u senin dengin, olun ve dostundur. Önüme, onun için tarfâ
13

aacndan bir minber koy.’

Sonra bana iaret etti:

-‘Muhammedi Minbere çk! Beni peygamber olarak göndereni ve

beni medh et! Sende bana kar sabrszlanan benden bir nian var. O
nian, senin zatmda hükümrandr. Bana ancak bütünün ile yönelebilir.

O niann (bana) dönmesi kaçnlmazdr. Çünkü o, bedbahtlk âlemin-

den deildir. Gönderildiim günden beri, herhangi bir varlkta benden

Bir ey bulunmusa o kii ancak mudu, Yüce Topluluk içinde ükredi-

len ve övülen birisi olmutur.’

Bunun üzerine Hatem, bu çok önemli müahede yerine o minberi

koydu. Minberin üzerine en parlak kla öyle yazlyd: ‘Bu en temiz

Muhammedi makamdr, ona yükselen, ona varis olur. Allah onu ena-

tn saygnln korumak için gönderir ve görevlendirir.’

Bana o vakitte hikmet vergileri bahedildi. Sanki bütün hakikatleri

toplama özellii (cevâmiu’l-kelim) verilmiti bana. Allah’a ükrettim ve

minberin üzerine çktm. Hz. Peygamberin oturduu ve yerletii yerde

bulundum. Bulunduum basamakta beyaz bir örtünün yeni benim için

yayld, üzerine oturdum. Artk, kendisini tenzih etmenin ve erefine

saygnn gerei, Peygamber’in ayaklaryla bast yere temas etmiyor-

dum. Ayrca dikkatimiz una da çekilmi ve bize öretilmi oldu ki Hz.

Peygamber’in Rabbinden müahede ettii makam, varisleri tarafndan

ancak onun elbisesinin ardndan görülebilir .

14 Böyle olmasayd, biz de

Peygamberin kef ettiini kefeder, onun bildiini bilirdik.

Haberini örenmek için izini sürdüün kimseyi görmez misin?

Sen, Peygamberin gittii yoldan müahede ettii eyi müahede ede-

mez ve niteliklerin Tanr’dan olumsuzlanmas yoluyla nasl bildirilece-

ini bilemezsin. Çünkü Hz. Peygamber, söz gelii, düz niteliksiz bir

toprak görmü ve onun üzerinde yürümütür. Sen ise onun izinde yü-

rüyor ve sadece onun ayak izlerini görüyorsun.

Burada, aratrrsan kendisine ulaabilecein gizli bir sr vardr. Bu

sr undan kaynaklanr: Hz. Peygamber, önder olduu için -zira onun

için önyön gerçeklemitir- herhangi bir iz görmez ve onu bilmez. Sen

ise onun ardndan gittiinde o izi görür ve göremedii eyi görürsün .

15
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Bu makam, Musa’nn -ona ve efendimize selâm olsun- Hzr’a tepkisin-

de tezahür etmitir.

Kiri der ki: Bu en yüce durakta Isrâ gecesi Râbbine ‘iki yay ucu ka-

dar yakn olan’ zatn önünde durduumda, honut ve mahcup bir halde

ayaa kalktm. Sonra, Ruhu’l-Kuds ile desteklendim ve irticalen söze

baladm:

Ey ayetleri ve haberleri indiren!

Bana da isimlerin gösterdii eyleri indir

Böylece seni bütün övgü türleriyle övebileyim

Hem sevinç hem de kederdeki övgüler ile

, Sonra Hz. Peygamber’e (s.a.v) iaret ettim:

Bu Efendi, âlemdir

Onu halifeler devrinden soyutladn

Onu soylu asl yaptn, Adem ise

t
I • ; ,

•

Henüz yaratl toprayla su arasndayd

Onu naklettin, ta ki kendi devri geldi
16

Onun sonunu balangca baladn

Onu hor ve korkan bir kul olarak yerletirdin

Bir donem size Hira danda yakanrd

Ta ki ona katnzdan bir müjdeci geldi

Görevi bildirmek olan Cebrail

Dedi ki: ‘Selâm sana! Sen Muhammed’sin

Kullarn srr, habercilerin Mührü (ve sonuncusu)

Efendim! Doru mu söylüyorum? (dedim) Bana dedi ki:

Doru söyledin ve sen benim örtümün gölgesisin

Artk hamd et ve Rabbine övgüyü artr

Kukusuz sana eyann hakikatleri öretildi

Rabbinin iinden sana açlan bize nesir olarak bildir

Senin korunmu kalbine, karanlkta açlan

Bir hakikatle var olan her türlü gerçekten

Al-veri olmakszn maln olarak sana gelen gerçei.
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Sonra el-Allâm’n 17
diliyle söze baladm, Hz. Peyganber’e -s.-a.v-

iaret edip dedim ki sana korunmu 1 kitab indirene hamd ettim. O,

‘ancak temiz olanlarn dokunabilecei’ kitaptr ve güzel huylarn nede-

niyle eksikliklerden nezih ve arnm iken sana indirildi. Allah Nun Su-

resi’nde buyurur ki:
‘Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla: Nun’a, Ka-

lem.’e ve yazdklarna yemin olsun. Sen Rabbinin nimetinden saknlm deil-

sin. Senin için kesintisiz nimet vardr. Sen yüce bir ahlâka sahipsin. Bunu sen

de göreceksin, onlar da görecekler.m

Sonra irade kalemi ilim okkasna daldrld, kudret eliyle korunmu
ve saklanm Levha’da olmu, olan, olacak ve olmayacak her ey yazl-

d .

19 Olmayan, Allah olmasn dileseydi ki dilemez, nasl olacak ise öyle

olurdu. Bunlar Allah’n bilinen ve ölçülü kaderinden, cömert-gizli il-

mindendir. ‘Rabbi onlarn nitelemelerinden münezzehtir .’20

O Allah bir ve tektir, müriklerin kotuu ortaklardan münezzeh-

tir.

O yüce Kalem’in dier isimler içinden yazd ilk isim udur: Ey

Muhammedi Ben, senin mülkün olacak âlemi senden dolay yaratmak

istiyorum. Bunun için (önce) su cevherini yaratacam. Ben onu en ko-

runmu izzet perdesinin aasnda yarattm ve ben yine Amâ’da21 bu-

lunduum hal üzereyim, benimle beraber hiçbir ey yoktur.

Allah, yuvarlaklk vc beyazlkla bir cevhere benzeyen suyu soguk-

donuk bir dolu tanesi gibi yaram
,

22
cisimlerin ve arazlarn bilkuvve ha-

lindeki zadarn ona yerletirdi.

Ardndan Ar’ yaram ve er-Rahman onun üzerine istiva etti .

23

Kürsü’yü koydu ve iki ayak21 ona sarkm iken Allah celâl gözüyle bu

cevhere bakt. Cevher utancndan eridi, dald ve su gibi akt. Gök ve

yer yaratlmazdan önce Tanr’nn Ar’ ite bu su üzerinde idi.

Bu, esnada varlkta sadece istiva edilen yer, istiva ve istiva edenin

hakikatleri vard. Bunun ardndan nefesi gönderdi ve onun rüzgâryla

su dalgaland ve köpürdü. Ar’n sahiline vurduunda ise övülen Tan-

r’mn hamdini seslendirdi. (Kürsü’ye sarkm) Topuk titredi. Sonra su-

ya hitap etti: ‘En övülen zat benim!’ Su utand, ortasna kavumak is-

tercesine gerisin geriye çekildi, meydana getirdii köpüünü sahile b-

rakt. te eyann çokluunu içeren, o suyun köpüüydü.
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Allah o köpükten yeryüzünü yaratl bakmndan dairesel, uzun-

luu ve genilii itibaryla ise silindir eklinde ina etti. Ardndan, par-

çalanma esnasmda yerin sürtünme ateinden duman yaratt. O duman-

da yüce gökleri açt25
, onu nurlarn mahalli ve Yüce Topluluun konak-

lama yeri yapt. Bu mahal, aydnlk cisimlerinin süsledii yldzlaryla

yeri süsleyen bitkilerin çiçeklerinin karsnda bulundu.

Allah Âdem ve oullar için tebihten münezzeh zatn ve iki elini

ayrd. Böylelikle Âdem’in bedeninin yaratln gerçekletirdi, onu iki

ekilde düzenledi: Ömrünün bitimi ve ebedilii kabul (özellii). Bu

varln bulunduu yeri ise varlk küresinin noktas yapt. Onun varl-

m gizleyerek, ardndan ‘Gördüünüz bir direk ile’
16

ifadesiyle kullarnn

dikkatini ona çekti. Binaenaleyh insan berzah’a27 göçtüünde -ki oras

hayat diyardr- gök kubbe çöker, paralanr ve
cya gibi’ akan bir ate

alevine döner.

Görelileri, bilen kimse zikrettiimiz iaretleri anlar ve kesin olarak

unu örenir: Çocuu olmakszn bir insan baba olamayaca gibi kub-

be de direksiz ayakta duramaz. O halde direk, tutan sebep’tir. O sebe-

bin insan olduunu kabul etmek istemezsen, onu cl-Mâlik’in kudreti de

sayabilirsin.

Böylelikle, göü ayakta tutan bir tutan’n bulunmasnn art oldu-

u ortaya çkmtr. Gök bir mülktür ve ona sahip olacak bir malile (sa

hip) bulunmaldr. Bir eyin tutulma sebebi onu tutan demektir. Bir

kimse için bir ey var olmusa o sebep, var olan o eyin sahibidir.

Kudret varlk ve yolduk arasnda kendilerini tuttuunda -ki bu hal

ina (var etme, yaratma) halidir- mutlularn hakikatleri, anlama ve hi-

dayet gözüyle neticenin güzelüini, bedbahtlarn hakikatleri ise itaatsiz-

lik ve taknlk gözüyle neticenin kötülüünü gördüünde, mutlular

varla komu, bedbahtlardan ise direnç ve olduu yere çaklma hali

ortaya çkmtr. Bu nedenle Tanr, bu komaya dikkat çekip mutlularn

halini bildirerek öyle buyurmu: ‘Onlar hayrlara koanlardr, onlar iyi-

lie koanlardr.™ Bedbahdardan söz ederken dc, onlarn geri dönüle-

rine iaret ederek, öyle demitir:
‘

Onlara , oturanlarla beraber oturun de-

nildi.™

Bu esintilerin bedenler üzerindeki rüzgârlar olmasayd, bu âlemde

taknlk veya doru yolda yürüyen herhangi bir kimse ortaya çkmazd.
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Bu koma ve geri dönme nedeniyle -sen ey Peygamber!- bize unu bil-

dirdin: ‘Allah’n rahmeti gazabn geçmitir.’ Rivayet eden, böyle söy-

lemi olduunu bildirdi.

Allah, hakikatleri kendi hakknn30
isimleri saysnca meydana ge-

tirmi, amade klnm meleklerini yaratklarnn saysmca ortaya ç-

kartmtr. Her hakikat için, o hakikatin kendisini bildii ve ibadet etti-

i bir isim belirlemitir. Her hakikatin srr için de, sürekli kendisine

hizmet ve elik eden bir melek yaratt.

Hakikatlerin bir ksm, kendisini görmenin ona ait ismi görmekten

perdeledii ksmdr. Böyle bir varlk, isminin yükümlülüünün ve

hükmünün dnda kalr ve onun karsnda inkârc olarak bulunur. Bir

ksm ise Allah’n ayaklarn sabit klp ismini önderi olarak benimseyen

ve kendisiyle Önderi olan imam arasndaki belirtiyi öngören ksmdr.

Bu ksm, ismini önderi yapm, ona secde edenlerden olmutur.31

Allah ilk baba’dan kutuplarn klarn, makamlarn feleklerinde

tespih eden güneler olarak çkartt. Necîbler’in
3* klarn ise keramet

feleklerinde tespih eden yldzlar olarak çkartt. Dört direi dört unsur

için sabit klm, onlar sayesinde cinler ve insanlar korunmutur. Dört

direk, yeryüzünün hareketlenmesini ve sallanmasn gidermi, yeryüzü

sakinlemi, çiçeklerinin güzellikleri ve bitkilerinin renkleriyle süslen-

mitir. Onlarn bereketlerini çkartm, yaratklarn gözleri onun nefis

görüntüsüyle, burunlar nefis kokularyla, dilleri tatl yiyecekleriyle

nimetletmitir.

Ardndan yedi bedeli
33

yedi bölgeye hükümdarlar olarak gönder-

mitir ki, bu gönderi hikmet sahibi bir zatn gönderiiydi. Bedellerden

her birinin bir bölgesi vardr. Kutup için iki imam vezir yapm, onlar

iki görevle görevlendirdi.

Allah âlemi son derece kusursuz yaratm, Ebû Hamîd’in (mam
Gazali) imkân hakknda dedii gibi, ondan daha güzeli olmamtr. Bu

esnada senin bedenini -s.a.v- de gözlere izhar etmitir. Ravi, bir gün

meclisinde öyle söylediini aktard: ‘Allah var idi ve O’nunla birlikte

baka bir ey yoktu’ -ki halen öyledir.

Var olanlarn hakikatleri de -ey Peygamber Allah sana merhamet

etsin- böyledir. Bu hakikat, bütün hakikatlerden sadece kendisinin ön-

ce, onlarn ise sonra gelmesi yönüyle fazladr. Çünkü bir eyle beraber
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olmayan ile hiçbir ey beraber deildir. Hakikatler (da) ilimde bulun-

duklarndan farkl çksayd, bu hükümle münezzeh hakikatten ayrlr-

lard.

imdi de hakikatler, hükümde lâhî ilimde bulunduklar hal üzere-

dir. O halde unu deriz: Hakikatler vard ve onlarla birlikte varlklarn-

da baka bir ey yoktu. Hakikatler, imdi de taptklar Ma‘bud’un il-

minde nasl idiyseler öyledir.

Bu rivayet -ki Hak için söylenmitir- bütün yaratklar da içerir ve

sebeplerin ve sebeplilerin çoalmasyla deimez. Çünkü onlar isim ve

.sfatlarn varlyla sana gelir ve onlar gösteren manalar farkl farkldr.

Balangç ile son arasmda balayc bir sebep ve geçerli-tutucu bir ba
olmasayd, birisi dieri vastasyla bilinemez ve ‘Son, balangcn hük-

müne göre sabit olur’ denilemezdi.

Sadece Rab ve kul vardr ki, bu yeterlidir. Bunda varlkta nefsini

bilmek isteyene yeterli ve yararl bilgi vardr. Görmez misin: Son, ba-

langcn ayndr! Bu, zorunlu ve doru bir yargdr. O halde insan ne

diye bilmezlikten gelir ve körleil ne gölge ve ne de suyun bulunduu

yerde karanlklarn dalgalarnda dolar?

Duyulmu haberlerin en gerçei ve anlay Hüdhüdü’nün 34

Sebe’den getirdii bilgi. Kuatc Felek’in varldr. O, bileik âlemde

ve hebâ33 denilen yaln âlemde var olmutur. Hebâ’da açlm iki suret

olsalar bile ona en çok benzeyen ey, su ve havadr.

Bu Felek, varln asl olup en-Nur ismi cömertlik mertebesinden

kendisine tecelli ettiinde, zuhur gerçekleti. Allah sana merhamet et-

sin, ey Peygamber! Senin suretin bu felekten söz konusu Nurun ilk fey-

zini kabul etmi, onun benzeri bir suret olarak ortaya' çkmur. Bu ne-

denle söz konusu suretin müahedesi göz müahedesi, merebi gaybî,

cenneti Adn, marifetleri Kalem (ilk akl) kaynakl, bilgileri sa elden,

srlar okkadan, ruhlar Levha’dan, topra Adem’dendir.

Sen Ey Muhammed! Ruhlarmz yönünden babamzsn. -O toplu-

luk içindeki Adem’i iaret ederek- o ise cisimlikte babamzdn Unsurlar
/s

ise Adem için ana ve baba gibidir. Hebâ’nn hakikati de, esasta bir ile

beraberdi. O halde bir ey ancak iki eyden, bir sonuç iki öncülden

meydana gelebilir.
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Senin varln Allah’tan ve O’nun güç yetiren ve kendisine dayan-

lan olmasndan deil mi? Senin O’nun hükmüne konu olman, O’nun

bilen diye nitelenmesi yönünden deil mi? Senin baka bir eye deil

de, belirli bir ie tahsis edilmiliin O’nun irade eden ve bilinen olmas

yönünden deil mi?

Binaenaleyh var olmayann tek bir hakikatten meydana gelmesi ge-

çerli deildir. Çünkü böyle bir durumda nerede (var oldu) nasl biline-

cekti? Yoksa bir eyin zatnn herhangi bir i için mekân olmas gerekir-

di. Bu durumu gerçekler karsnda kör olan kimse anlayamaz.

Nitelik ve niteleneni bilmede, bilinen mekân anlalr. Aksi halde, -

Ey Peygamber (s.a.v)- Sana (Tann’nn nerede bulunduuyla ilgili) me-

kândan nasl soru sorulabilirdi ve sen sorulan soruyu nasl kabul eder-

din? Ardndan soruyu sorann saf iman sahibi olduuna tanklk ettin.

Bu tankln mecaz deil, gerçek bir tanklk, bir olabilirlik deil, bir

zorunluluktu. Binaenaleyh belirli bir eyin gerçeklii hakknda bilgin

olmasayd, dilsiz olduu halde, (sana Rabbmiz nerededir diye soran

kadnn) gökte bulunduuyla ilgili yargsn kabul etmezdin.

Sonra (Allah) latif ve kesif âlemleri yaratp yeryüzünü düzledikten

ve kymetli mertebeyi hazrladktan sonra, baak devrinin banda Hali-

fe’vi
36 yeryüzüne indirdi. Bu nedenle Allah bizim dünyadaki süremizi

yedi bin sene yapt. Bu sürenin sonunda ise uyku ile uyanklk ve dal

gnlk arasnda bir halde dünyadan ayrlrz. Böylelikle hepimiz, yollar

kendinde toplayan Berzah’a göçeriz. Orada uçucu hakikatler bütün ha-

kikadere baskn gelir ve yönetim ruhlara geçer.

Berzah’n bu devirdeki halifesi, alt yüz kanad uçan bir cisimdir.

Orada bedenlerin ruhlara tabi olduu görülür. Bu durumda insan, kab-

rinden diriltilirken kendisi hakknda sahih bir hakikat nedeniyle diledii

her forma girebilir. Bu ise cennet çars’nn lütuflar ve ihsan çars ol-

masndan kaynaklanr.

Allah size merhamet etsin! Beyaz zümrüde baknz! -Âdem’i gös-

terdim- Rahman, onu ilk babaya yerlqdrmi.

Apaçk nura baknz! Bizi Müslümanlar diye adlandran ikinci ba-

bay gösterdim (Hz. brahim).

En safgümüe baknz! Ayette bildirildii gibi, Allah’n izniyle kör

ve alar iyiletirene iaret ettim (Hz. sa)
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Nefs yakutunun kzllnn güzelliine baknz! Çok ucuz bir fiyata

satlana iaret ettim! (Hz. Yusuf).

brîz’in kzllna baknz! Yüce Halife’ye iaret ettim.

Karanlklar içindeki san yakutun na baknz! Kelâm ile eref-

lendirilene iaret ettim (Hz. Musa)

.

Bu nurlara doru koup yolunun ortaya çkartt srlara eren in-

san, hangi mertebe için yaratlm olduunu örenmi demektir. O yü-

ce makam hak eder ve ona secde edilir. u halde o, terbiye eden-edilen,

scvcn-scvilcndir.

Varln balangcna bak ve onu iyice ören

Bu durumda kadîm-yaratc cömertlii görürsün f-

Bir ey dier bir ey gibidir, u var ki

Onu âlemlerde hadis bir ey diye izhar etmi

Gören yemin etse ki: Varlm ezelîdir

Bu ifade de dorudur, yadrganmayacaktr

Veya gören yemin etse ki: Varlm Yoksunluumdandr

Daha yerinde bir ifade. Böylece var oluum, üçlü oldu..

Sonra baz srlan izhar ettim, baz kssalar anlattm, vakit onlar

' ifade etmeye imkân vermiyor. Yaratklarn çou da onlarn var ediliini

bilemez. Ben de hikmeti kendi yerlerinin dna koyarm korkusuyla,

yerli yerinde braktm.

***

Sonra uykuda gerçekleen bu yüce müahede mertebesinden süfli

âleme döndürüldüm. Bu yüce övgüyü de kitabn girii yaptm, balan-

gcm tamamlamaya giritim. Ardndan da bölümlerin sralanndan

söz edeceim.

Hamd hiçbir eye muhtaç olmayan Allah’adr!

(Mektup)

Bu bir sûfîye (r.a) yazdm mektuptur. Allah kendisinden raz ol-

sun, hamd ve duadan sonra derim ki:
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Güzel Kâbe’ye varp ta bedenim

Eminlerin rütbesini elde ettiinde.

Koup tavaf etti; orada makamnda

Namaz kld ve onu soylulardan yapt

'Bu fiilfarzdr, vaciptir’ diyen var ya

te o beklenen son peygamberdir.

Yüce topluluu ve Âdemoullarm orada gördü

Kalbm böylece onlara yaklaanlardan oldu

Adem’in temiz, itaatkâr olu olarak.

Geni göz kapakl cömertlerin en cömerdi

Hepsi saygn evi tavaf ediyordu

Kara bir örtüde gizlenmiti.

Elbisenin eteklerini salvermi göstermek için sana

Bu çalml görünümde atlarn büyühleniini

Babam saygn topluluun önüne geçmi

steksizlerin yürüyüünün kat be kat hzyla yürüyor.

Kul babasnn önünde ban emi

Edepli bir insan gibi; Cebrail ise karmda, yardmc olarak

aret ve uygulamalar gösteriyor. •

Babama onlar çocuklara varis braksn diye

ardm, nasl olur da hepsi iddia eder?

Babamzn kan döküp bozgunculuk çkartacan

Çünkü toprann karanl onlar perdelemi

Onun içerdii isimlerin yüceliinden

Bakasnn bulunmad bir nur ile ortaya çkt

Fakat onlar onun hakknda tank olanlardandr

Babamzn toplayan bir mahal olduuna

Hem dostlar ve hem dümanlar

Suyu ve atei gelmi gördü

Zorla, arzu ve bilinçleri olmakszn.

Ztlarnm kendisiyle var olduu nefis ile (Adem var oldu)

öfke ve sövgü ile hakknda hükünilverdiler
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Gelip der ki: Ben tespih edenim ve de

Akam sabah sizi öven kiiyim.

Ben celâlinizin nuruna sahip mukaddes kiiyim

Melekler babam sürekli knad.

Sol yönünü görür görmez

Beni yaratan elin sa yönünü.

Kendilerini Allah’tan korku duyan kullar

Babam Âdem’i ise egemen olmak isteyen Rab diye gördüler.

Bir zat’ui isimlerini toplayan bir hakikat nedeniyle

O zat Sevgili’ye, lsrâ gecesini tahsis etmi kimsedir.

Gördüler ki, Adem ile tartan, askeriyle birlikte îblis’tir.

Nefret gözüyle bakyordu babama.

Babamzn kötülüü emreden nefsiyle

Asilerin pay (eytanlar) ve Havva’nn iki ehveti (dünya ve arzu)

Melekler örendi ki: Sava kesinlikle olacak.

Tereddüt ve. ayak sürtme olmakszn, blis tarafndan balatlacak.

Bu nedenle söylediklerini söylemediler

Onlar mazur say, onlar sâlihlerdendir

Yaratl olarak en genel iyilik üzere yaratlmlardr

Onlar kötülük yerlerim bilmez

Onlarla bir meclisteyken babam her gördüümde

Babam imam, onlar hizmetkâr idi.

Rabbimiz sözleri kendilerine çevirdi

Adaletiyle böylece onlar dümanlk konumuna indirdi

Saygn toplumun birbiriyle savamas bir cezadr

Babalarn ilki hakkmdaki sözleri nedeniyle

Bedir günü onlarn savamasn görmez misin

?

Peygamberimiz ise nimet ve rahat içindeydi

Çardanda., yakarp yalvararak

Zayflara yardm elsin diye, Rabbine.

Bütün bu hakikatleri gördüünde

. Kalbim, korunmu iken arzulardan
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Nida etti ve bütün hikmet taliplerine duyurdu

Bütün gücüyle hikmete koanlara

Bu uurda çölleri batanbaa kat eden

Muradna kavumak isteyen kimseler gibi.

Ey (hikmet uruna) uykularn azaltan yolcu!

Gece dostu rütbesine ulamak için, bana doru gelen kii!

Benim kötü arkadalarmdan karlatklarna

Nasihatçilerin nasihatçisi olan benim sözümü söyle

Bil ki: Sen aknlk içinde hüsrana uramsn

Benim risâlet ve çarm inkâr ettiinde.

ahsm sürekli istediim kimse var ya!

Yeil Rabve’de onu buldum

Tunus’taki çiçekli bir ehir

Hükümdarn bulunduu yeil bakentte

Eri yüce mahallinde, topra nezih

O zatn yüksek mekâna girmesiyle,

özel ve seçkin bir toplulukta

Asillerin ve soylularn seçkinlerinden

Onlar bilgi ve hidayet nuruna tar.

Beyaz sünnet ile kendi rehberliinden.

Zikir okunur ve bilgiler ortaya çkar

Mecliste; akamdan akama

On dördüncü gecenin dolunay' görülmez,

Asla. Gecenin aydnlatc ay

Murabt olu onda ii tek olandr

Hakikatleri ifa edilemeyecek kadar yücedir.

Oullar, mekânnn tahtna hürmet etmi

O, imamdr, onlar ise bedeller!

imam ve bedeller bir mecliste iken

Göün yldzlarnn kuatt dolunaya benzerler

Sana ulvî bir hikmet getirirse

Adeta Anka’dan haber vermitir
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Ona elik ettiler, ta ki ona yerleti

Gariplerden çocuu olan bir dii

Bilginlerden bir ruhban, nefsine âk
Nüktedanln srr, zariflerin efendisi

Aklc ve fakihler topluluundan

Fakat onlar içinde erdemlilerdendir

Vefa gösterdi, bende ise ayrlma niyeti vard.

Karanlkya da aydnlk her vakitte

Onu braktm ve ondan ayrldm. Bana ait

Ediplerin gayretinin bakalamas özellii ondayd.

Bana hitap ederek ortaya çkt: Sen bam ihanet ettin

Soyum ye eski dostlarm içinde,

Tövbekarmz aldm ki, onunla

Evim ayakta durur, arkadalarm onu bildirmedi.

Allah benim niyetim ve arzumu biliyor

Tövbekarn iinde ve vefamn doruluunu biliyor

Kukusuz biz eski ahde balyz

Onun sevgisi de hilelerden arnmtr

Bir hikmet araycsyla karlatnda

Gözün siyahlnda gizlenmi hikmeti.

Hayrette ve özlem dolu olarak, ona dedik ki:

Ey Isrâ’da srlar aratran

Ko! Kukusuz senin ellerin toplamay baard

Ölülerin ve dirilerin hakikatlerini

Varla baht, ayakkablarnn altndayd,

istiva yerinden suyun yerletii yere kadar

Onun üzerinde boyun eilecek bir gaye yoktu

O’ndan baka. O, eyay yönetendir.

Nezihlii nedeniyle örtüyü ve gömleini giyindi

Alemi oluturmak isteyince

Varlyla yararlanmak istediinde

Gözetenlere herhangi bir ekilde bakmakszn
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Örtüyü yayd, büyüklenmedi

Ve büyüklük örtüsünü yaknlar üzerine.

Böylece varlk zuhur etti. Bizim için onu snrlamaz

Herhangi bir nitelik veya isimlerden bir isim.

Bu kimdir, onu kim ifade ediyor diye sorulursa

Deriz ki: Hükümdarlarn hükümdar, muhakkik.

Hakikat günei, onun kutbu ve imam

Kullarn srr ve bilginlerin bilgini

Yüzü himmetinden kararm bir kul

Gözlerin nuru ve halifelerin mührü

Yaratklarn uurlusu, ürünün en tatls

Yaratklarn yardmcs, merhametlilerin merhametlisi

Celâl ve cemalinin nitelikleri yücedir,

izzetinin ihtiam görülemeyecek kadar yücedir.

Meiyeti (iradesi) oullar içinde taksim edilmi olarak icra eder.

Yakn ve uzak kullar arasnda

Sürekli ümmetin idarecisidir ki, onunla ümmetin

Gidiat ve umutlar korunmutur.

Mülkünde onunla tartmak zehir

Ona severek gelmen ise baldr.

Serttir, fakat dostlarna kar yumuack

Temiz bir oluktan akan suya benzer,

istediini zenginletirir ve yoksunlatrr, onun emri

Dostlan ihya eder, dümanlar yok eder

imam bir söz söylediinde, unutmam

En fasih hatipler bile onun karsnda eksik kalr

Bizimleydi, benim kavuma örtüm birletiriyordu

Zatlarmz; ben ise örtümün olduu yerdeydim

Bir inci gibi saklanan srra bak!

Parlak, karanlk derinlikler içinde

Ta ki halk onun biçimleniinde hayrete düer

Yaratmann tekrarlanmasndaki hayrete benzer o hayret



Birinci Kam Kitaba Balangç 31

Hayret! Sedefleri o inciyi niçin gizlememi?

Güne karanln gecesini uzaklatrr

Bir kul da srr böyle getirdiinde

Denilir ki: Kulumu eminlerden yaznz
r

Srr örtülü olarak izhar ederse

Onunla arzm bilemez, nerde kald göümü bilsin?

Onun heybetinin kimi niteliklerini söyleyince

Gözümün nuru karmda duruyordu.

Dediler ki: Sen onu bizim ilâhmza kattn
. 1

Zatta, niteliklerde ve isimlerde.

Peki, Hakk hangi anlam ile nitelersin

?

Ki o pssz karanlklarda seni düzenledi.

Dedik ki: Doru söyledin, tandn m? "

Benden bakasn, bütün âlemin yaratcsndan

Methettiimde, ben ancak kendi nefsimi

Methederim. Benim nefsim, övgümün ayndr.

Onun varln bildirmek istersen

Benim yanmda olanlar aklara böldüm *•

Kendi varlmdan silindim; böylece onun varl

Ve onun zuhuru benim gizlenmeme bal oldu

Hak ilâh bize görünmeyecek kadar müteâldir

Yalnz bana; varlm zahir ve ben bâki iken.

Böyle olsayd, kukusuz tek ve isteyen olurdu

Benim ikiliimi duyumsayarak ve özleyerek.

Böyle bir ey imkânszdr; Ö’nun varl sahih olur

Ben varlndan habersiz ve fâni olduumda.

Ben zuhur edersem, O’nu zlerim.

Günein hakikatinin klarnda gizlenmesi bi

Bakanlar, gözlerine dikildini görür.

Arzularn elinin yönlendirdii bir bulut

Güne bulutun ardndann gösterir

Bulutlar ve karanlktaki gözler için
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öyle der: Bana kar cimri oldu ve o

Parçalarnn ayrmasyla meguldür.

Bol yamuru topraa ihsan etmek için.

Yorgunluk ve bitkinlik olmadan

Günein nda parlamas da böyledir.

Her göün yldznn parltsn siler.

Battktan sonra bir saat geçince

Gözüne ikizlerin yldzlan görünür

Bu onun ölüsü
,
u ise dirisi içindir.

Zatndaki: Görüntüsü güzel, dersin.

Gizlenmesi bizim yüzümüzden, zuhuru ise

Kendisi sebebiyledir; remiz gölgelerdedir

.

Bizim onun yüzünden gizlenip görünmemizin

Kendimiz sebebiyle olmas gibi. Yücelii ziyasnn ayndr.

Sonra, aksiyle kavuur, ikinci bir remiz olarak.

Onun bilgileri saylamayacak kadardr

Adeta bizd varlmzda eit olanlarz.

Tpk saf kzllkta camn duruluu gibi

Bilgi iki halis eyin birletiine tanklk eder

Göz ise görene tek’i (olduu) verir.

O halde ruh zatn yaratandan haz alr

Yeterlilik yönünden ise kendi zatndan

Duyu Rabbini görmekten haz alr.

Nimetleri duyumsamaktan habersizken

Allah en büyüktür, büyük olan ise benim örtümdür

Nur benim dolunaym, ziya ise benim parlaklmdr

Dou batm, batlar ise doumdur.

Uzaklkyaknlm, yaknlk ise uzakhmdr.

tçim ate,dm cennetler.

Önüm ise yemden yaratmann hakikatleridir.

Kendi bahçemde dolamak istersem

Bütün yaratklar bende görülür.
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Ben imamm. Ayrldmda ise

Ardmda brakacam kimse yoktur.

Allah’a hamd olsun ki, ben

Alemin ve Hakk’n hakikatlerini kendimde toplarm.

Bu benim iirimdir. Gariplikleri bildirir

Onlarn geli yollar, fasihlere dar gelir

Abdülazîz! Benimle beraber ilâhmza ükret

(Devrinde var olduumuz) baaa da ükredelim

Dinen; Çünkü Allah bize ‘Bana da ükret

’

Ebeveynine de ükret dedi. Sen benim kaderimsin!

Bakasnn yapt övgüyle deil, hamdn hamdiyle37
Allah’a hamd

ve Allah’n istivâ yerine geceleyin yürütülene tam salât ve selam getir-

dikten sonra, ey akll, edip, sevgili dost bilmen gerekir ki:.

Bilge, ehir onu yoldandan uzaklatrp zamann tasarruflar dos-

tuyla arama girdiinde, dostunun yokluunda elde ettii eyleri ve ka-

zand hikmet metam dostuna bildirmelidir. Böylece merhametli dos-

tun bildirdii iyilikleri, ona bahettii bilgileri, ona tevdi ettii hikmet-

leri ve duyurduu sözleriyle dostunu sevindirir. Adeta dostu, ondan

örendii haberlerle, dostundan uzak kalmam gibi olur.

Dostun -Allah ona ömür versin- duru sevgisine bir nedenle biraz

kir bulap bir gayeyi tamamlamak için vedalarken kendisinden bir da-

ralma ortaya çknca, dostu bunu görmezden gelmi ve bu olay dostu-

nun -Allah kendisine ömür versin- kerim inancndan saymtr. Seni

ancak senden sual eden merak eder. Dolaysyla dost -Allah ona ömür

versin- afiyette olsun, çünkü kalbimiz selimdir ve sevgimiz, bildii gibi

içimizde yerleiktir. >.
• /

Dostumuz ona olan sevginin geçici veya nefis kaynakl deil, lâhî

olduunu bilir ve bu sevgi onun katmda tarafmzdan herhangi bir se-

bep olmakszn veya kendisine gereksinim duymakszn veya eksilmek-

sizin veya bir ödü! beklentisi olmakszn veya ondan çekinmeksizin ta

eski zamanda sabitti. 1

Dosttan -Allah kendisini korusun-, kendisini ziyaret ettiim 1193

(590 h.): tarihindeki ilk seyahatimde bana kar bir iltifatszlk, yönelim
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vc gidiatm hakknda bir soukluk gerçeklemi olabilir. Bunun nede-

ni, benim görülerim ve hedeflerimde olduunu düündüü eksikliktir.

Ben de, kendisini bu konuda mazur görmütüm. Çünkü onun böyle

düünmesine yol açan ey, benden gördüü iind ve nassn tankl
idi. Çünkü ben, kötü halimi ve görünür kötülüümü izhar etmekle,

kendisinden ve evlâdarndan içimdeki halimi gizlemitim.

Bazen uyar yoluyla dikkatlerini çekiyordum, fakat Allah onlardan

birisinin bile beni (kötülükten) tenzih gözüyle deerlendirmesine im-

kân vermiyordu. Bir gün bir mecliste terennüm ettiim baz msralarla

onlarn kulaklarn çnlattm, dostumuz da -Allah kendisine ömür ver-

sin- o meclisin baköesinde oturmaktayd.

Bu msralar Isrâ isimli kitabmza koyduk:

Ben Kur'an ve Fatiha suresiyim

Ruhun ruhuyum, canllarn ruhu deil

Kalbim bildiimin katnda yerlemi

Onu müahede eder; dilim ise sizin.yannzda

Göz ucunla bedenime doru bakma

Ruhunu arklarla beslemekten uzak dur

Zatin zat deryasna dal da

Gözlere açlmam srlar gör

Ayrca srlar belirsizce gözükür

Manalarn ruhlaryla gizlenmi olarak

Yemin ederim ki: Bu ktadan hangi msra terennüm ettiysem, onu

bir ölü gibi dinliyordum. Bunun nedeni, honut etmek istediim bir

hikmet, ‘Yakub’un nefsinde yerine getirdii’ bir ihtiyaçt.

Bu saygn topluluktan sadece sözcüleri, muzaffer ve önder Ebû

Abdullah b. el-Mrabt benim farkma varmt, fakat o da tam dikkat

etmemiti. Benim hakkmda ona hâkim olan ey, kukuydu. Yal eyh

merhum Cerrah’a gelince, bir vesileyle yüce bir mertebede onunla bir

ekilde görümütük. Dostun mertebesinden ayrldktan sonra -Allah

kendisine ömür versin- sürekli onu hatrlamaktaydm, hallerine ükret-

mekteyim, menkbelerini anlatmaktaym, edeplerine özlem duymakta-

ym. Onlaru arasndan süvarilerin (süvari kutuplan) sîreti haline gelmi
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ve baz ehirlerde öhret bulmu hususlar kimi kitaplarmda yazdm.

Dostum, yazdklarm örendii gibi yannda bulunan baz kimseler de

onlar görmütü. Kendisini gerektiren herhangi bir sebep veya dünya

ve ahirette sevgiyi nefste yerletiren ve uygulayan bir amaç olmakszn,

benim tarafmdan ona dönük bir muhabbet sabit olmutur.

Bu olaydan yllar sonra, onun yüce katnda dostla karlatk, dokuz

ay ve birkaç gün kendisiyle beraber kaldk. Her birimiz kendi zatn

samimi ve içtenlikle dierine açmt. Benim de arkadam onun da ar-

kada vard. Her ikisi de dosdoru ve doru sözlü idi. Onun arkada

eyh, akll, bilgili ve meselelere hâkim birisiydi ve Ebû Abdullah el-

Murabt diye tannrd. Güçlü bir nefse sahipti. Beenilen huylar, nezih

davranlar ve beenilen bir dostluu vard. Geceyi tespih çekerek ve

Kur’an okuyarak geçirir, ‘Vakitlerinin çounda Allah’ gizli ve açktan zik-

rederdi.’ Muameleler alannda bir kahramand. Menzil ve münazele38

sahibinin gönderdii eyeri pekiyi anlar, halinde insafl idi. Kendisi için

neyin mümkün ve neyin imkânsz olduunu ayrt ederdi.

Benim arkadam ise saf aydnlk ve srfk bir Habeli idi. Ad
Abdullah idi. O kendisine karanln katmad bir dolunay idi. Hakk
ehli için bilir ve ehline ulatrr, onlara onu bildirir ve onu tamazd.
Temyiz derecesine ulam, tpk bir altn gibi, potada saflamt. Do-
ru sözlü ve verdii sözü tutan birisiydi.

Böylece biz, âlemin ve insann yapsnn dayand dört unsurduk.

Bu hal üzereyken, birlikteliimizi datan çeitli gerekçelerle birbiri-

mizden ayrldk. Çünkü ben hacca ve umreye niyetlenmitim.

Sonra onun saygn meclisine tekrar çarldm. ehirlerin anasna

(Mekke) ulatmda, ziyafet vermeyi adet edinmi babamz Halil’i zi-

yaret edip Sahra’da vc Aksâ’da namaz kldktan ve ardndan Efendimi,
A

Ademoullarnn efendisini, bilgi ve tecrübe deryasn ziyaretten sonra,

Allah, kendisinden uzakta iken elde ettiim baz, ilimleri bildirmeyi ve

gurbetimde elde ettiim ilim cevherlerini dostuma hediye etmeyi hat-

rma getirdi.

Allah’n bilgisizliin hiçbir yönüne uramamas için var ettii bu

bulunmaz risaleyi onun için ve bütün samimî dost, muhakkik sûfîler

için yazdm. Ayrca sevgili dostumuz, nezih kardeimiz, makbul evlâ-
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dmz, Abdullah Bedr el-Habeî cl-Yemenî için yazdm. O Ebu’l-

Ganâim bn Ebi’l-Fütûh cl-Harran’nin azad kölesi için yazdm.

Bu risaleyi el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye
fi Mârijeti’l-Esrari’l-Mâlikiyye ve’l-

Memlûkiyye diye isimlendirdim. Çünkü bu risaleye koyduum eylerin

büyük ksm, saygn evini tavaf ederken veya erefli ve yüce Harem’inde

kendisini murakabe ederken Allah’n bana açtklardr.

Risaleyi kymetli bölümlere ayrdm, ince anlamlar ona yerletir-

dim.

nsan, sonucun deerini örenmedii sürece, iin bandaki güç-

lükler kendisine kolay gelmez. Bilhassa meyvenin tadn tattnda ve

onun yararlarm ummaya baladnda, artk güçlüklere tahammül ede-

bilir. Kap gözü snrladnda, hikmet sahibinin basiret gözü kendisine

verilir ve onunla bakar: Böylece inci ve mercanlar çkartmak ister. Bu
esnada kap, içerdii ruhanî hikmetleri ve rabbani srlar kendi anlay

ve idrakince ve azminin ve himmetinin gücü ölçüsünde verir.

Allah’n kapsnn tokmana sarldmda

Gözeten idim, hafife alan deil

Ta ki, göze O’nun yüzünün parlts göründü.

Buraya geliniz, artk sadece O vard.

Bilgi olarak varl ihata ettim, bizim için yoktur

Kalbimizde Allah’tan bakasna dair bilgi

Bilmeyen insanlar benim sevgimi takip etse bile

Sana hakikatlerin mahiyetinden sormazlar

Bu kitabn bölümlerinden söze balamadan önce, kitabn bölümle-

rinin fihristinden bir bölüm sunalm. Ardndan bu kitabn içerdii ilâhî-

srrî bilgiler hakknda bir giri gelecektir. Onun izine göre, fihristteki

dizilie göre, Allah’n izni ile bölümlerden söz edeceiz.
I

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

Birinci ksm tamamlanmtr, Allah’a hamdolsun. Onu -Allah izin

verirse- ikinci ksm takip edecekrir Salâr ve selâm Hz. Muhammed ve

onun temiz ailesi üzerine olsun.
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alt fasldan oluur .
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BRNC FASIL: MARFETLER

Birinci bölüm: Bu kitapta yazdm eyleri, yaratlnn ayrntla-

rndan aldm Ruh ve aramzdaki srlarn bilinmesi.

ikinci bölüm: Harflerin ve harekelerin âlemdeki mertebeleri ve on-

larn güzel isimleri. Tebih zatn veren kelimeleri bilmek. Bilgi, bilinen

ve bileni tanmak.

Üçüncü bolüm: lâhî kitaplarda ve peygamberlerin dillerinde geçen

tebih ve cisimletirme gibi kelimelerden Hakkn tenzihi.

Dördüncü bölüm: Âlemin yaratl ve varlk sebebi, Esmâ-i Hüs-

nâ’nn (güzel isimlerin) âlemdeki mertebeleri.

Beinci bölüm: Besmelemin her yönden deil, sadece belirli bir

yönden srlarnn bilinmesi.

Altnc bölüm: Ruhanî yaratln balamasnn bilinmesi ve onda

ilk var olann kim olduu? Nereden var olduu? Nerede var olduu?
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Hangi örnee göre var olduu? Gayesinin ne olduu? Büyük vc küçük

âlemin feleklerinin bilinmesi.

Yedinci bölüm: Beerî cisimlerin yaratlmasnn bilinmesi. nsan,

büyük âlemdeki son varlktr.

Sekizinci bölüm: Âdem’in hamurunun kalntsndan yaratlm ve

hakikat arz diye isimlendirilen yerin bilinmesi. Ondaki gariplik ve sr-

lar.

Dokuzuncu bölüm: Kzgn atqten yaratlm ruhlarn var olmas.

Onuncu bölüm: Mülk devrinin bilinmesi. Onda ilk mevcuttan av-
J

rlan ey? O ikisinden ayrlan eyin neyle doldurulduunun bilinmesi?

Hükümdar gelinceye kadar Allah’n bu memleketi hazrlamas. Hz. sa

ile Hz. Muhammed arasndaki âlemin mertebesi?

On birinci bölüm: Ulvî ve stiflî babalarmzn bilinmesi.

On ikinci bölüm: Âlemin Efendisi Muhammed’in (s.a.v) devrinin

bilinmesi ve onun vaktinde zamann, Allah'n kendisini yaratt güne

döndüünün bilinmesi.

On üçüncü bölüm: Ar’n tayclarnn bilinmesi. Onlar srafil,

Âdem, Mikail, brahim, Cebrail, Muhammed, Rdvan ve Malik’tir. Al-

lah hepsinden raz olsun.

On dördüncü bölüm: Nebi-velilerin ve Âdem’den Muhammed’e

kadar ümmetin kutuplarnn srlarnn bilinmesi. Kutup’un Allah’n

kendisini yaratt günden beri tek olduu ve ölmediinin ve onun ne-

rede olduunun bilinmesi.

On beinci bölüm: Nefislerin bilinmesi. Onlarn muhakkik kutup-

lar ve srlarnn bilinmesi.

On altnc bölüm: Süflî menzillerin bilinmesi, kevnî ilimler, Hak-

kn o ilimlerden bilinmesinin ilkesi, Evtâd’m (Direkler) bilinmesi, yedi

Bedel’in bilinmesi, ulvî ruhlardan onlar kimin yönettiinin bilinmesi?

Feleklerinin dizilii?

On yedinci bölüm: Kevnî ilimlerin intikalinin bilinmesi, yardm

edici temel ilâh ilimlerin nasl elde edilecei?

On sekizinci bölüm: Müçtehitlerin ilminin bilinmesi. Onun ilgili

olduu meseleler, ilim mertebelerindeki miktar, kevnî varlkta ondan

ortaya çkan ilimler.
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On dokuzuncu bölüm: ilimlerin art ve eksili sebebi. Ve ki Rab-

bim ilmimi artr’
40

ayetinin anlam. Hz. Peygamberin ‘Allah ilmi âlimle-

rin gönlünden çekip almaz, âlimlerin cann almakla ilmi alr’ hadisinin

anlam.

Yirminci bölüm: sevî ilmin büinmesi. Nereden gelir? Nereye va-

rr? Nitelii? Alemin uzamylam geniliiyle mi veya her ikisiyle de mi

ilgili olduu? ,

Yirmi birinci bölüm: Üç kevnî ilmin bilinmesi, bunlarn birbirleri-

ne dahil olmas. -

Yirmi ikinci bölüm: Menzil ve menzillerin bilinmesi, bütün kevnî

ilimlerin sralannn bilinmesi.

Yirmi üçüncü bölüm: Korunmu Kutuplarn bilinmesi; onlarn ko-

runma menzillerinin srlarnn bilinmesi.

Yirmi dördüncü bölüm: Kevnî ilimlerden gelen eylerin bilinmesi,

onlarn içerdii gariplikler, onlar âlemden içimin elde ettii, kutuplar-

nn mertebelerinin büinmesi. iki eriat arasndaki ortakln srlar, ne-

fislere ak kalpler ve onlarn asl, onlarn menzillerinin saysnn bilin-

mesi.

Yirmi beinci bölüm: Uzun ömürlü özel direin büinmesi. Âlemin

dört snfna tahsis edilmi kutuplarn srlar. Menzil ve menzillerin sr-

rnn bilinmesi. Ona âlemden kimin girdiinin büinmesi?

Yirmi altnc,bölüm: Remiz erbab olan kutuplarn bilinmesi, onla-

rn srlarna ve ilimlerine deinmeler.

Yirmi yedinci bölüm: ‘Vuslata er, ben de sana kavumaya niyetlen-

dim’ (ifadesinin muhatab olan) kutuplarn bilinmesi. Bu âlem, nuranî

âlemin menzillerinden birisidir. Onlarm srlar nelerdir?

Yirmi sekizinci bölüm: ‘Görmedin mi nasl’ (ifadesinin muhatab

olai) kutuplarn bilinmesi.

Yirmi dokuzuncu bölüm: Selman’ Ehl-i Beyfe katan srrm bilin-

mesi. Varislerin keridüerinden olduu kutuplar ve onlarm srlarnn bi-

linmesi.

Otuzuncu bölüm: Süvari kutuplarndan birinci ve ikinci tabakann

büinmesi.

Otuz birinci bölüm: Süvari kutuplarnn esaslarnn bilinmesi.
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Otuz ikinci bölüm: kinci süvari frkasndan ‘yöneten’ kutuplarn

bilinmesi.

Otuz üçüncü bölüm: Niyetçi kutuplarn bilinmesi ve onlarn srla-

r, esaslar.

Otuz dördüncü bölüm: Nefesler menziline ulap srlar müahede

etmi ahsn bilinmesi.

Otuz beinci bölüm: Nefesler menziline ulam ahsn bilinmesi

ve ölümünden sonraki srlar.

Otuz altnc bölüm: sevîlerin, kutuplarnn ve asiliarinin bilinmesi.

Otuz yedinci bölüm: sevî kutuplarn bilinmesi ve srlar.

Otuz sekizinci bölüm: Muhammedi makama ulaan ve ona ula-

mam kutuplarn bilinmesi.

Otuz dokuzuncu bölüm: Hak kendisini kovduunda velinin dü-

tüü menzilin bilinmesi -Allah sizi ve bizi bundan korusun- Bu menzil-

le ilgili srlar ve ilâh ilimler. Bu menzilin kutuplarnn srlarnn bilin-

mesi. •

Krknc bölüm: Kevn (olu) ilimlerinden tikel bir ilme komu
menzilin bilinmesi. Onun sralan, srlar ve kutuplan.

Krk birinci bölüm: Gece ehlinin bilinmesi, tabakalarnn farklla-

mas, mertebelerindeki ztlklar, kutuplarnn srlar.

Krk ikinci bölüm: Fütüvvet ve Fetâlarn (Gençlik-Yiitlik ve

Gençler) bilinmesi, onlarn menzilleri, tabakalan, kutuplarnn srlar.

Krk üçüncü bölüm: Veri (kukululardan saknmak) sahiplerinden

bir grubun bilinmesi ve bu makamn geneli.

Krk dördüncü bölüm: Behlüller’in (Allah aknda kendilerinden

geçmi kimseler) bilinmesi, onlarn divanelik mertebesindeki imamlar.

Krk beinci bölüm: Erdikten sonra geri dönenin bilinmesi ve onu

geri döndürenin kim olduu?

Krk altnc bölüm: ‘Az ilmin’ ve onu elde eden salihin kim oldu-
I

unun bilinmesi.

Krk yedinci bolüm: Süflî menzillerin ve makamlarnn srlar ve ni-

teliklerinin bilinmesi, arifin onlarn zikrinden nasl yararlanaca? Ma-
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kamnn yükseldiine ramen onlara nasl özlem duyaca, kendisini

buna çaracak ekilde ona tecelli eden srrm ne olduu?

Krk sekizinci bölüm: Bunun böyle olmasnn hangi sebepten kay-

naklandnn bilinmesi.

Krk dokuzuncu bölüm: ‘Ben Rahman’n nefesini Yemen yönün-

den bulmaktaym’ ifadesinin bilinmesi ve bu menzilin ve adamlarnn

tannmas.

Ellinci bölüm: Hayret ve acizlik adamlarnn bilinmesi.

Elli birinci bölüm: Vcrâ ehlinden ‘Ncfcs-i Rahman’ menziline

ulam kimselerin bilinmesi.

Elli ikinci bölüm: Keif sahibinin gayb âleminden ahadet âlemine

kaçmasna yol açan sebebin bilinmesi.

Elli üçüncü bölüm: Müridin eyhin varlndan önce nefsine uygu-

lad amellerin bilinmesi.

Elli dördüncü bölüm: aretlerin bilinmesi.

Elli beinci bölüm: eytanî düüncelerin bilinmesi.

Elli altnc bölüm: Tümevarmn bilinmesi, onun salam ve zayf

olmasnn bilinmesi.

Elli yedinci bölüm: lham ilminin belirli bir çkarm türüyle elde

edilmesinin bilinmesi, nefsin bilinmesi.

Elli sekizinci bölüm: Çkarm yapan ilham ehlinin bilinmesi, kalbe

akp düünceleri ayrtran ve parçalayan ilâh ilmin bilinmesi.

Elli dokuzuncu bölüm: Mevcut ve ölçülmü zamann bilinmesi.

Altmnc bölüm: Unsurlarn bilinmesi, ulvî âlemin süflî âlem üze-

rindeki otoritesi. Bu insan âleminin uzak felein dönülerinden hangi-

sinde meydana geldiinin bilinmesi. Bize dönük ruhaniyet hangisidir?

Altm birinci bölüm: Cehennemin bilinmesi. Cehennemde azab

en büyük yaratk kimdir? Ulvî âlemin bilinmesi.

Altm ikinci bölüm: Atein mertebelerinin bilinmesi.

Altm üçüncü bölüm: insanlarn dünya ve dirili arasndaki ber-

zahta kalmasnn bilinmesi.

Altm dördüncü bölüm: Kyamet ve menzillerinin bilinmesi. Diri-

liin nitelii.
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Altm beinci bölüm: Cennet, menzilleri, dereceleri ve bu konuyla

ilgili meselelerin bilinmesi.

Altm altnc bölüm: Zahir ve bâtnda eriatn srrnn bilinmesi,

onu hangi ismin meydana getirdiinin bilinmesi?

Altm yedinci bölüm: ‘Allah'tan baka ilâh yoktur ve Muhammed
O’nut peygamberidir’ ifadesinin bilinmesi.

Altm sekizinci bölüm: Temizliin srlarnn bilinmesi.

Altm dokuzuncu bölüm: Namazn srlarnn bilinmesi.

Yetmiinci bölüm: Zekâtn srlarnn bilinmesi.

Yetmi birinci bölüm: Orucun srlarnn bilinmesi.

Yetmi ikinci bölüm: Haccn srlarnn bilinmesi. Oradaki uygula-

malarn bilinmesi. Allah’n saygn evinin alâmetleri. Hakkn, evini tavaf

ederken bana gösterdii tavafsrlar.

Yetmi üçüncü bölüm: Karlkllk ve sapma esnasnda müahede

sahibinin elde ettii srlarn saysnn bilinmesi. Karlkllktan ne kadar

saptnn bilinmesi.

KNC FASIL: MUAMELELER

Yetmi dördüncü bölüm: Tövbe.

Yetmi beinci bölüm: Tövbenin terki.

Yetmi altnc bölüm: Mücâhede.

Yetmi yedinci bölüm: Mücâhcdenin terki.

Yetmi sekizinci bölüm: Halvet.

Yetmi dokuzuncu bölüm: Halvetin terki.

Sekseninci bölüm: Uzlet.

Selesen birinci bölüm: Uzletin terki.

Seksen ikinci bölüm: nsanlardan kaçmak (firar).

Seksen üçüncü bölüm: nsanlardan uzaklamann terki.

Seksen dördüncü bölüm: Allah’tan çekinmek.
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Seksen beinci bölüm: Perde ve örtü takvas.

Seksen altnc bölüm: Dünyevî snrlarda takva.

Seksen yedinci bölüm: Atee kar takva.

Seksen sekizinci bölüm: eriatn asllarnn hükümlerine dair srla-

rn bilinmesi.

Seksen dokuzuncu bölüm: Genel anlamda nafilelerin bilinmesi.

Doksannc bölüm: Farzlarn ve sünnetlerin srlarnn bilinmesi.

Doksan birinci bölüm: Verâ ve srlarnn bilinmesi.

Doksan ikinci bölüm: Verâmn terki makamnn bilinmesi.

Doksan üçüncü bölüm: Züht ve srlarnn bilinmesi.

Doksan dördüncü bölüm: Zühdün terki makamnn bilinmesi.

Doksan beinci bölüm: Cömertlik, kerem, eli açklk ve îsâr’n

(bakasm tercih) srlarnn bilinmesi. Karlk beklemek veya onun ter-

kiyle birlikte ihtiyaç duyulan veya duyulmayan eyde cömertlik.

Doksan altnc bölüm: Susmak ve srlarnn bilinmesi.

Doksan yedinci bölüm: Konumak makam ve srlarnn bilinmesi.

Doksan sekizinci bölüm; Uykusuzluk makam ve srlarmm bilin-

mesi.

Doksan dokuzuncu bölüm: Uyku makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüzüncü bölüm: Korku makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz birinci bölüm: Korkunun terki makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz ikinci bölüm: Ümit makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz üçüncü bölüm: Ümidin terki ve srlarnn bilinmesi.

Yüz dördüncü bölüm: Hüzün makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz beinci bölüm: Hüznün terki makam ve sebebinin bilinmesi.

Yüz altnc bölüm: Açlk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz yedinci bölüm: Açln terki makam vc sebebinin bilinmesi.

Yüz sekizinci bölüm: Fime ve ehveti bilmek, gençlerle ve kadn-

larla konuma, onlardan arkada edinme sevgisi. Mürit ne zaman arka-

da edinir?
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Yüz dokuzuncu bölüm: ehvet ve irade arasndaki fark; dünya ve

cennetteki ehvederimiz arasndaki farkn bilinmesi. Haz ve ehvet ara-

sndaki fark, istenen ve istenilenin makamnn bilinmesi? stemeyen ve

istenmeyenin makam? stemeyen ve istenilen kimdir?

Yüz onuncu bölüm: Huu ve korkunun srlarnn makam.

Yüz on birinci bölüm: Huu ve korkunun terki makam ve srlar-

nn bilinmesi.

Yüz on ikinci bölüm: Nefse muhalefet ve srlarnn bilinmesi.

Yüz on üçüncü bölüm: Arzularnda nefse müsaade makam ve sr-

larnn bilinmesi.

Yüz on dördüncü bölüm: Haset ve gpta makamnn bilinmesi, kö-

tülenmi ve övülmü olanlarn bilinmesi.

Yüz on beinci bölüm: Gybet makamnn bilinmesi, övüleni ve

kötiileneni.

Yüz on altnc bölüm: Kanaat makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz on yedinci bölüm: Aç gözlülük ve hrs makamnn bilinmesi.

Yüz on sekizinci bölüm: Tevekkül makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz on dokuzuncu bölüm: Tevekkülü terk makamnn bilinmesi.

Yüz yirminci bölüm: ükür makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz yirmi birinci bölüm: ükrü terk makam ve srlarnn bilinme-

si.

Yüz yirmi ikinci bölüm: Yakn41 makam ve srlarnn bilinmesi.

' Yüz yirmi üçüncü bölüm: Yakîn’in terki makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz yirmi dördüncü bölüm: Sabr makam, ayrntlar ve srlarnn

bilinmesi..
« •

Yüz yirmi beinci bölüm: Sabr terk makam ve srlatrm bilinme-

si.

Yüz yirmi altnc bölüm: Murakabe ve srlarnn bilinmesi.

Yüz yirmi yedinci bölüm: Murakabenin terki, makam ve srlarnn

bilinmesi.

Yüz yirmi sekizinci bölüm: Rza makam ve srlarnn bilinmesi.
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Yüz yirmi dokuzuncu bölüm: Rzay terk makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz otuzuncu bölüm: Kulluk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz birinci bölüm: Kulluu terk makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz otuz ikinci bölüm: stikamet makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz üçüncü bölüm: stikameti terk ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz dördüncü bölüm: hlâs makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz beinci bölüm: Ihlâs terk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz altnc bölüm: Doruluk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz yedinci bölüm: Doruluu terk makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz otuz sekizinci bölüm: Hayâ makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz otuz dokuzuncu bölüm: Hayay terk makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz krknc bölüm: Hürriyet makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk birinci bölüm: Hürriyeti terk makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz krk ikinci bölüm: Zikir makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk üçüncü bölüm: Zikri terk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk dördüncü bölüm: Fikir makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk beinci bölüm: Fikri terk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk altnc bölüm: Fütüvvet makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk yedinci bölüm: Fütüvveti terk makam ve srlarnn bi-

linmesi.
' '

\

Yüz krk sekizinci bölüm: Feraset makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz krk dokuzuncu bölüm: Ahlâk makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz ellinci bölüm: Gayret (kskançlk) makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz elli birinci bölüm: Gayretin terki makam ve srlarnn bilin-

mesi.
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Yüz elli ikinci bölüm: Velayet makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz elli üçüncü bölüm: lâhî velayeti içeren beerî velayetin bilin-

mesi ve srlar.

Yüz elli dördüncü bölüm: Melekî velayet makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz elli beinci bölüm: Peygamberlik makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz elli altnc bölüm: Beerî peygamberlik makam ve srlarnn

bilinmesi.

Yüz elli yedinci bölüm: Melekî peygamberlik makam ve srlarnn

bilinmesi

Yüz elli sekizinci bölüm: Risâlet makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz elli dokuzuncu bölüm: Beerî risâlet makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz altminci bölüm: Melekî risaletin bilinmesi.

Yüz altm birinci bölüm: Nübüvvet ve sddîklk arasndaki maka-

mn bilinmesi.

Yüz altm ikinci bölüm: Fakirlik makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz altm üçüncü bölüm: Zenginlik makam ve srlarnn bilinme-

si. •

Yüz altm dördüncü bölüm: Tasavvuf makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz altm beinci bölüm: Tahkik makam ve muhakkiklerin bi-

linmesi.

Yüz altm altnc bölüm: Hikmet makam ve hikmet sahiplerinin

bilinmesi.

Yüz altm yedinci bölüm: Mutluluun kimyas (Kimya-i saadet)

ve srlarnn bilinmesi.

Yüz altm sekizinci bölüm: Edep makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz altm dokuzuncu bölüm: Edebin terki makam ve srlarnn

bilinmesi.

Yüz yetmiinci bölüm: Sohbet makam ve srlarnn bilinmesi.
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Yüz yetmi birinci bölüm: Sohbetin terki ve srlarnn bilinmesi.

Yüz yetmi ikinci bölüm: Tevhit makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz yetmi üçüncü bölüm: ikilik makam -ki irktir- ve srlarnn

bilinmesi.

Yüz yetmi dördüncü bölüm: Sefer makam -ki seyahat demektir-

ve srlarnn bilinmesi.
,

Yüz yetmi beinci bölüm: Seferi terk makam ve srlarnn bilin-

mesi.

Yüz yetmi altnc bölüm: Makamlarna göre sûfîlerin ölüm ann-

daki hallerinin bilinmesi.

Yüz yetmi yedinci bölüm: Sûfîler ve muhakkikler arasndaki görü

ayrlna göre, marifet makamnn bilinmesi.

Yiiz yetmi sekizinci bölüm: Muhabbet makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz yetmi dokuzuncu bölüm: Dostluk makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz sekseninci bölüm: evk ve özlem makamlar ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz seksen birinci bölüm: eyhlere hürmet makam ve onlarn

kalplerini korumann bilinmesi.

Yüz seksen ikinci bölüm: Semâ makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz seksen üçüncü bölüm: Semânn terki makam ve srlarnn bi-

linmesi.

Yüz seksen dördüncü bölüm: Kerameder makamnn bilinmesi.

Yüz seksen beinci bölüm: Keramederi terk makamnn bilinmesi.

Yüz seksen altnc bölüm: Adederin almas makamnn bilinmesi.

Yüz seksen yedinci bölüm: Mucize makamnn bilinmesi: Hallerin

farkllna göre aciz brakan (mucize) fiil, mucize sahibinin bir üstün-

lüü olarak nasl gerçekleir?

Yüz seksen sekizinci bölüm, müjdeleyiciler (mübeirât) diye ad-

landrlan rüyalar.

Yüz seksen dokuzuncu bölüm, sâlikin suretinin bilinmesi.
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ÜÇÜNCÜ FASIL: HALLER

Yüz doksannc bölüm: Yolcu ve hallerinin bilinmesi.

Yüz doksan birinci bölüm: Yolculuk ve yolun bilinmesi.

Yüz doksan ikinci bolüm: Hâl, srlar ve adamlarnn bilinmesi.

Yüz doksan üçüncü bölüm: Makam ve srlarnn bilinmesi.

Yüz doksan dördüncü bölüm: Mekân ve srlarnn bilinmesi.

Yüz doksan beinci bölüm: athiyat ve srlarnn bilinmesi.

Yuz doksan altnc bölüm: Tavâli (doanlar) ve srlarnn bilinmesi.

Yüz doksan yedinci bölüm: Gidi ve srlarnn bilinmesi.

Yüz doksan sekizinci bölüm: Nefes ve srlarnn bilinmesi.

Yüz doksan dokuzuncu bölüm: ‘Sr’ ve srlarnn bilinmesi.

ki yüzüncü bölüm: Kavuma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz birinci bölüm: Ayrlma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz ikinci bölüm: Edep ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz üçüncü bölüm: Riyazet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz dördüncü bölüm: Süslenme ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz beinci bölüm: Arnma vc srlarnn bilinmesi.

ki yüz altnc bölüm: Tecelli ve srlarnn büinmesi.

ki yüz yedinci bölüm: llet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz sekizinci bölüm: Sklma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz dokuzuncu bölüm: Müahede ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz onuncu bölüm: Mükâefe ve srlarnn bilinmesi.

.

ki yüz on birinci bölüm: Levâih (Parltlar) vc srlarnn bilinmesi.

ki yüz on ikinci bölüm: Telvin (deime, renklenme) ve srlarnn

bilinmesi.

iki yüz on üçüncü bölüm: Gayret ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz on dördüncü bölüm: Hayret vc srlarnn bilinmesi.

ki yüz on beinci bölüm: Latife ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz on altnc bölüm: Fetihler ve srlarnn bilinmesi.
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ki yüz on yedinci bölüm: Kalnt, resim ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz.on sekizinci bölüm: Kabz (daralma) ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz on dokuzuncu bölüm: Bast (rahatlama, açlma) ve srlar-

nn bilinmesi.

ki yüz yirminci bölüm: Fâni olma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yirmi birinci bölüm: Beki ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yirmi ikinci bölüm: Cem’ (toplanma ve birlik) ve srlarnn

bilinmesi.

ki yüz yirmi üçüncü bölüm: Tefrika ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yirmi dördüncü bölüm: Tahkim ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yirmi beinci bölüm: lâve eyler ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yirmi altnc bölüm: rade ve srlarnn bilinmesi.

iki yüz yirmi yedinci bölüm: rade edilenin hali ve srlarnn bilin-

mesi. •

iki yüz yirmi sekizinci bölüm: irade eden ve srlarnn bilinmesi.

ki yiiz yirmi dokuzuncu bölüm: Himmet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuzuncu bölüm: Gurbet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz birinci bolüm: Hile ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz ikinci bölüm: Ar sevgi ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz üçüncü bölüm: Rabet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz dördüncü bölüm: Korku ve srlarnn bilinmesi.

lci yüz otuz bqinci bölüm: Tevâcüd (vecde erimek için gayret) ve

srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz altnc bölüm: Vecd ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz otuz yedinci bölüm: Varln bilinmesi.

ki yüz otuz sekizinci bölüm: Vakit ve srlarnn bilinmesi,

iki yüz otuz dokuzuncu bölüm: Heybet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krknc bölüm: Ünsiyet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk birinci bölüm: Celâl ve srlarnn bilinmesi

' iki yüz krk ikinci bölüm: Cemal ve srlarnn bilinmesi.
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ki yüz krk üçüncü bölüm: Yetkinliin bilinmesi. Yetkinlik denge

demektir. O Araftr ve ayn zamanda demirin surudur. Araf, nitelen-

mekten soyutlanmadr.

ki yüz krk dördüncü bölüm: Gaybet ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk beinci bölüm: Huzur ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk altnc bölüm: Sarholuk ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk yedinci bölüm: Ayklk ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk sekizinci bölüm: Tatma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz krk dokuzuncu bölüm: çme ve srlarnn bilinmesi.

lci yüz ellinci bölüm: Kanma ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz elli birinci bölüm: Kanmamak ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz elli ikinci bölüm: Silmek (mahv) ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz elli üçüncü bölüm: Sabit klmak (ispat) ve srlarnn bilin-

mesi.

ki yüz elli dördüncü bölüm: Örtmek (setr) ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz elli beinci bölüm: Mahk ve muhikku’l-mahk’m (silinme ve

kendinden geçme) bilinmesi.

ki yüz elli altnc bölüm: Dolunaylar ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz elli yedinci bölüm: Muhâdara (karlkl bulunmak) vc srla-

rnn bilinmesi.

ki yüz elli sekizinci bölüm: Levâmi’ (Iltlar) ve srlarnn bilin-

mesi.

ki yüz elli dokuzuncu bölüm: Hücum ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz altmnc bölüm: Yaknlk vc srlarnn bilinmesi.

lci yüz altm birinci bölüm: Uzaklk ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz altm ikinci bölüm: eriatn bilinmesi.

ki yüz altm üçüncü bölüm: Hakikatin bilinmesi.

ki yüz altm dördüncü bölüm: Düüncelerin bilinmesi.

ki yüz altm beinci bölüm: Vârid’in bilinmesi.

ki yüz altm altnc bölüm: ahidin bilinmesi.

ki yüz altm yedinci bölüm: Nefsin bilinmesi.
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k yüz altm sekizinci bölüm: Ruhun bilinmesi.

ki yüz altm dokuzuncu bölüm: Ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hak-

ka’l-yakîn’n bilinmesi.

DÖRDÜNCÜ FASIL: MENZLLER

ki yüz yetmiinci bölüm: Kutup ve iki imamn Muhammedi mü-

nacattan olan menzillerinin bilinmesi.

iki yüz yetmi birinci bölüm: ‘Sabah vakd kavmi hamd eder’ men-

zilinin Muhammedi münacattan bilinmesi.

ki yüz yetmi ikinci bölüm: Muhammedi münacattan tevhidin

tenzihinin bilinmesi.

ki yüz yetmi üçüncü bölüm: Musevî makamdan nefsin ve

hcvânn helakinin menzilinin bilinmesi.

ki yüz yetmi dördüncü bölüm: Musevî makamda ‘en yüce men-

zil’ diye isimlendirilen menzilin bilinmesi.

ki yüz yetmi beinci bölüm: Musevî makamdan pudardan yüz

çevirme menzilinin bilinmesi.

ki yüz yetmi altnc bölüm: Muhammedi makamdan havuz ve

srlarnn bilinmesi.

iki yüz yetmi yedinci bölüm: Musevî makamdan yalanlama ve

cimrilik menzilinin ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yetmi sekizinci bölüm: Musevî ve Muhammedi makamdan

ülfet menzilinin ve srlarnn bilinmesi.

ki yüz yetmi dokuzuncu bölüm: tibar menzilinin Muhammedi

makamdan bilinmesi ve srlar.

ki yüz sekseninci bölüm: ‘Bana ne’ menzilinin ve srlarnn Musevî

makamdan bilinmesi.

ki yüz seksen birinci bölüm: Bir’in çokluk yerine konulmasnn

Muhammedi mertebeden bilinmesi.



52 Fütuhât- Mekkiyye I

iki yüz seksen ikinci bölüm: Ölüleri ziyaret menzilinin Musevî ma-

kamdan bilinmesi ve srlan.

. ki yüz seksen üçüncü bölüm: Muhammedi mertebeden kavasm

(kranlar) menzili ve srlarnn bilinmesi.

iki yüz seksen dördüncü bölüm: Deerli komuluk ve srlarmm
Muhammedi makamdan bilinmesi.

ki yüz seksen beinci bölüm: Cansz varlklarn münacat menzili-

nin bilinmesi. Bu menzile ulaan, Muhammedi ve Musevî mertebenin

yansn elde etmitir.

ki yüz seksen altnc bolüm: Kendisine ol denilip de direnen ve

olmayan eylerin menzilinin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

ki yüz seksen yedinci bölüm: Samedânî tecellinin menzilinin ve

srlarnn Muhammedi mertebeden bilinmesi.

iki yüz seksen sekizinci bölüm: lk tilâvet menzilinin Musevî mer-

tebeden bilinmesi.

ki yüz seksen dokuzuncu bölüm: Hiç kimsenin ilminin kendisin-

den önce olmad ümmî bilginin menzilinin bilinmesi.

ki yüz doksannc bölüm: Nimetlerin onaylanma menzilinin Mu-

sevî makamdan bilinmesi.

ki yüz doksan birinci bölüm: Zamann balangç menzilinin —ki o

dördüncü felektir- Muhammedi mertebeden bilinmesi.

ki yüz doksan ikinci bölüm: Gayb ve ahadet âlemlerinin ortaklk

menzilinin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

ki yüz doksan üçüncü bölüm: ahadet âleminin varlnn ve gayb

âleminin zuhur sebebinin Musevî mertebeden bilinmesi.

ki yüz doksan dördüncü bölüm: Mckkcli Muhammedi menzilin

Musevî mertebeden bilinmesi.

iki yüz doksan beinci bölüm: erefli saylarn menzilinin Mu-

hammedi mertebeden bilinmesi.

ki yüz doksan altnc bölüm: Mutlularn özelliklerinin bedbahtla

intikal menzilinin Musevî mertebeden bilinmesi.

,
ki yüz doksan yedinci bölüm: Muhammedi mertebeden Âdem’in

toprann tesviyesinin yüce mertebede övülme menzilinin bilinmesi.
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ki yüz doksan sekizinci bölüm: Muhammedi mertebelerde ulvî

âlemin zikir menzilinin bilinmesi.

ki yüz doksan dokuzuncu bölüm: Müminlerin azabmn Muham-

.

medî mertebeye nüfuz eden makamdan bilinmesi.

Üç yüzüncü bölüm: Ulvî âlemin Muhammedi mertebelere bölün-

me sebebi menzilinin bilinmesi.

Üç yüz birinci bölüm: Nimet ehli ile azap ehli arasnda bölünmü

kitap menzilinin bilinmesi.

Üç yüz ikinci bolüm: En yüce âlemin gidi menzilinin bilinmesi ve

en düük âlemin varlk sebebinin bilinmesi.

Üç yüz üçüncü bölüm: Cebrailî arifin menzilinin Muhammedi

mertebeden bilinmesi.

Üç yüz dördüncü bölüm: Zenginliin fakirlie tercih menzilinin

Musevî makamdan bilinmesi ve fakirliin zenginlie tercih edilmesinin

sevî mertebeden bilinmesi.

Üç yüz beinci bölüm: Hallerin ricalin kalplerine ard sra geli

menzilinin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz altnc bölüm: Mclc-i a’lâ’nn çekime menzilinin Muham-

medi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yedinci bölüm: Meleklerin Muhammedi makamdakinc ini

menzilinin Musevî mertebeden bilinmesi.

Üç yüz sekizinci bölüm: Tümel âlemin karma menzilinin Mu-
hammedi mertebeden bilinmesi.

/

Üç yüz dokuzuncu bölüm: Melâmilik menzilinin Muhammedi
mertebeden bilinmesi.

Üç yüz onuncu bölüm: Ruhanî çan sesinin Musevî mertebeden bi-

linmesi.

Üç yüz on birinci bölüm: Özel yaratllarn Muhammedi merte-

beden bilinmesi.

Üç yüz on ikinci bölüm: Vahyin velilerin kalplerine inmesi ve on-

larn eytanlardan korunmasnn keyfiyetinin Muhammedi mertebeden

bilinmesi.
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Üç yüz on üçüncü bölüm: Alama menzili ve Nuh’un Muhamme-

di mertebeden bilinmesi.

Üç yüz on dördüncü bölüm: Meleklerin, nebilerin ve velilerin de-

receleri arasndaki fark menzilinin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz on beinci bölüm: Azabn zorunlu olduu menzilin Mu-

hammedi gayb mertebesinden bilinmesi.

Üç yüz on altnc bölüm: lâhî aktarm vastasyla insana ak-

korunmu levha’ya nak edilmi ayrc sfatlarn Musevî mertebeden bi-

linmesi.

Üç yüz on yedinci bölüm: Denenme ve berekederinin bilinmesi.

Bu menzil, Kutup’un solunda bulunan imamn menzilidir ve

Becâye’deki Ebû Medyen’in menzilidir.

Üç yüz on sekizinci bölüm: Nefsanî gayelerle Muhammedi eriatn

nesh edilmesinin bilinmesi. Allah bizi bundan korusun!

Üç yüz on dokuzuncu bölüm: Nefsin eriatn herhangi bir yönü-

nün kaydndan belirli bir ekilde kurtulmas. Tevekkül yolundan rzk

getirtme sebebini terk etmenin, rzk getirten bir sebep olduu ve bu-

nunla nitelenen kiinin sebepler boyunduruundan da çkmad konu-

su.

Üç yüz yirminci bölüm: lci tutuun ayrmas menzilinin bilinme-

si.

Üç yüz yirmi birinci bölüm: Muhammedi mertebeden gayb ve a-

hadet âlemini ayran eyin bilinmesi. .

Üç yüz yirmi ikinci bölüm: Muhammedi mertebeden Hakk halk

karlnda satann menzÜinin bilinmesi.

Üç yüz yirmi üçüncü bölüm: Muhammedi mertebeden müjdenin

müjdclcnene ulatrlmasnn bilinmesi.

Üç yüz yirmi dördüncü bölüm: Ricalin (Adamlar) toplanma men-

zilinin bilinmesi. Bu bilgi Asmiyye mertebesindendir.

Üç yüz yirmi beinci bölüm: Kur’an menzilinin Muhammedi mer-

tebeden bilinmesi.

Üç yüz yirmi altnc bölüm: Müzakere vc tartma menzilinin Mu-

hammedi ve Musevî mertebeden bilinmesi.
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Üç yüz yirmi yedinci bölüm: Müdd (tahl ölçei; yaklak 18 litre-

lik bir ölçek) ve nasîfin (yarm) Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yirmi sekizinci bölüm: Potada bileiklerin yalnlara dönü-

mesi menzilinin bilinmesi. Bu da Muhammedi mertebelerdendir.

Üç yüz yirmi dokuzuncu bölüm: Nimetler ve belaya düme menzi-

linin bilinmesi. Bu da Muhammedi mertebeden örenilir.

Üç yüz otuzuncu bölüm: Dolunay ve hilalden Ay’n menzilinin bi-

linmesi. Bu, Muhammedi mertebeden bilinir.

Üç yüz otuz birinci bölüm: Rüya ve riya menzili ve onlara kuvvet

yetirmenin bilinmesi. Yükselme, sarkma, yaklama ve alglamann Mu-

hammedi mertebeden örenilmesi.

Üç yüz otuz ikinci bölüm: Muhammedi makamlarn ehline dönük

lâhî koruma menzilinin bilinmesi. Bu, Musevî mertebeden olan bir

bilgidir.

Üç yüz otuz üçüncü bölüm: ‘eyleri senin, seni kendim için yarat-

tm. Benim için yarattm senin adna yarattm uruna telef etme’

menzilinin Muhammedi mertebelerden bilinmesi.

Üç yüz otuz dördüncü bölüm: Musevî mertebelerden yok olann

tanmlanmas.

Üç yüz otuz beinci bölüm: Kardelik menzilinin bilinmesi. O
Muhammedi mertebedendir.

Üç yüz otuz altnc bölüm: Bitkilerin Kutup’a biat etmeleri menzi-

linin bilinmesi. O Muhammedi mertebeden bilinir.

Üç yüz otuz yedinci bölüm: Muhammed’in (as.) âlemin bir ksm
karsndaki konumunun Muhammedi mertebelerden örenilmesi.

Üç yüz otuz sekizinci bölüm: Musevî mertebeden sevîk cezalar ve

srlarnn bilinmesi.

Üç yüz otuz dokuzuncu bölüm: eriatn bedeninin hakikatin

önünde Muhammedi mertebeden yardm istedii menzilin bilinmesi.

Üç yüz krknc bölüm: Hz. Peyamber’in bn Sayyâd için gizledi-

i eyin menzilinin Âdusevî mertebeden bilinmesi.

Üç yüz krk birinci bölüm: Srlarda taklit menzilinin Musevî mer-

tebeden bilinmesi.
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Üç yüz krk ikinci bölüm: Vahyin mertebelerinden tek bir merte-

benin kendilerini toplad üç srdan ayrlm iki srrn menzilinin Mu-

sevî mertebeden bilinmesi.

Üç yüz krk üçüncü bölüm: Vahyin ayrntsnda iki srrn menzili-

nin bütün mülkün hamd mertebesinden bilinmesi.

Üç yüz krk dördüncü bölüm: Mafiret srlarndan iki srrn menzi-

linin Muhammedi mertebeden örenilmesi.

Üç yüz krk beinci bölüm: Dinde ihlâsn srrnn Muhammedi

mertebeden bilinmesi.

Üç yüz krk altnc bölüm: Bir arifin doru söyledii ve nurunun

bu menzil yönünden nasl çktn gördüü bir srrn menzilinin Mu-

hammedi mertebeden örenilmesi.

Üç yüz krk yedinci bölüm: Allah katnda birinci saf menzilinin bi-

linmesi. lâhî kuku, Hayber’in fethi ve o günde indirilmi olan srlarn

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz krk sekizinci bölüm: Cem’ ve vücûd (birlik ve varlk) kal-

binin srlarndan iki srrn menzilinin bilinmesi.

Üç yüz krk dokuzuncu bölüm: Kapmm açlmas ve kapanmas,

her ümmetin yaratlmas menzilinin bilinmesi. O Muhammedi merte-

bedendir.

Üç yüz ellinci bölüm: Soru maksatl tecelli menzili ve anlamlarn

üzerinden örtünün kaldrlmasnn bilinmesi. O Muhammedi mertebe-

den er-Rab isminden bilinir.

Üç yüz elli birinci bölüm: Nefis ve ruhlarn niteliklerde ortak ol-

duu menzilin bilinmesi. Bu, ehVedûd isminden Muhammedi gayret

mertebesinden örenilir.

Üç yüz elli ikinci bölüm: Muhammedi tenezzüllerden tlsml-tasvir

edilmi, yönetici üç srrn bilinmesi.

Üç yüz elli üçüncü bölüm: Sebebi bilmek ve hakkn ifaya götüren

üç hikmetli-tlsmh srrn menzilinin Muhammedi mertebeden öre-

nilmesi.

Üç yüz elli dördüncü bölüm: Uzak-sirayet edici menzilin bilinme-

si; Musevî mertebeden.
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Üç yüz elli beinci bölüm: Yollarn bilinmesi ve ibadet arz. Bu ye-

rin geniliinin Muhammedi mertebeden örenilmesi.

Üç yüz elli altnc bölüm: Gizlenmi srlar menzilinin bilinmesi.

lâhî edepte batak srrn ve nefsi vahyin Muhammedi mertebeden bi-

linmesi.

Üç yüz elli yedinci bölüm: Evcil hayvanlar menzilinin ilâh merte-

beden bilinmesi Onlarn iki Musevî sr altnda ezilmeleri.

Üç yüz elli sekizinci bolüm: Nurlar farkl üç ayr nurun srlarnn

bilinmesi. Kaçna, korkutma vc haberlerin dorusu. Bu menzilden ula-

tm bir halvette bir iir okudum. Oras en garip ve en parlak menzil-

dir.

Üç yüz elli dokuzuncu bölüm: ‘Ancak sana’ ve ‘ey cariye duy’ (hi-

taplarnn ilgili olduu) menzilin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Bu, emrin ayrtrlmas ve gizlilikte açklk suretidir.

Üç yüz altmnc bölüm: Övülmü karanlklar ve görülen nurlar

menzilinin bilinmesi. ‘Ehl-i beyt’ten’ olmayann ehl-i beyte katlmas.

Bu Muhammedi mertebedendir.

Üç yüz altm birinci bölüm: Takdirde Hak ile ortaklk menzilinin

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz altm ikinci bölüm: ki secde menzilinin bilinmesi: bütün

ve parça secdesi -kalbin ve yüzün secdesi- vc bu secdedeki srlarn Mu-

hammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz altm üçüncü bölüm: Arifin kendisinden daha aada bu-

lunan ve kendisini tanmayan karsndaki halinin Muhammedi merte-

beden bilinmesi. Ona örenme imkânna sahip olmad eyleri öret-

mesi. Hakkn nee ve ferahlamaktan tenzih edilmesi

.

Üç yüz altm dördüncü bölüm: ki tlsml srrn -ki onlar bilen

dünya ve ahirette rahata erer-, ilahi kskançln Muhammedi mertebe-

den bilinmesi.

Üç yüz altm beinci bölüm: Rahmet mertebesinde makam ve

hali varlklara gizli kalan kimseye ulaan tlsml srlarn, Muhammedi

mertebeden bilinmesi.
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Üç yüz altm altnc bölüm: Hz. Peygamber tarafndan müjdesi

verilmi olan âhir zamanda gelecek MehdPnin vezirlerinin menzilinin

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz altm yedinci bölüm: Beinci tevekkül menzilinin Mu-

hammedi mertebeden bilinmesi. Onu anlayacaklarn azl ve anlama-

daki eksildik nedeniyle muhakkiklerden hiç kimse onu açklamamtr.

Üç yüz altm sekizinci bölüm: ‘Geldi’, ‘gelmedi’ (ifadelerinin ilgili

olduu) menzilinin Muhammedi mertebeden bilinmesi. Tek bana
emir mertebesi, bir âlemin sürekli kendisine vahyedilmekle nitelenmesi.

Bu konudaki srlar.
t

Üç yüz altm dokuzuncu bölüm: Cömertlik hazînelerinin menzili-

nin, ahadet âleminin gayb âlemine gayb âleminden tesir etmesinin

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmiinci bölüm: Artma menzilinin ve varlk ve deime-

nin srlarndan iki srrn Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmi birinci bölüm: Levha-Ana’ya nispet edilen üç srrn

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmi ikinci bölüm: ki srdan bir srrm Muhammedi mer-

tebeden bilinmesi. Sana ait olmayan eyle kendini övmen. Hakkn bu

anlamda sana icabet etmesi.

Üç yüz yetmi üçüncü bölüm: Hikmetli suda ortaya çkm üç sr-

rn bilinmesi. Âleme inayeti. Sureti yer deitirse bile âlemin sonsuza

kadar kalacann Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmi dördüncü bölüm: Rüya ve riya menzilinin Mu-

hammedi mertebeden bilinmesi. Rablik mertebesinde öne geçen eyler.

Kâfirlerin bir aya olduu gibi müminlerin de bir ayann olmas.

Her grubun ayaklarna göre ve mamlarnn adalet ve ihsannn gerei

olarak gelmesi. .

Üç yüz yetmi beinci bölüm: Hayalî benzerliin ve hakikatler ve

karm âleminin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmi altnc bölüm: Dost ve dümanlar birletiren men-

zilin Muhammedi mertebeden bilinmesi. Gayb âleminin çatmas. Bu

menzil bin makam içerir.
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Üç yüz yetmi yedinci bolüm: Ayakta durmak, doruluk, eref, in-

ci ve sureler secdesinin Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz yetmi sekizinci bölüm: Bchimî ümmetin ve ihsann bilin-

mesi. Üç ulvî sr. Sonra gelenin öne gelmesi, öndekinin arda kalmas.

Muhammedi mertebeden.

Üç yüz yetmi dokuzuncu bölüm: Hail ve akdin (çözme ve bala-

ma), ikram ve ihanet menzilinin bilinmesi, bildirme tarznda duann

meydana gelmesi; Muhammedi mertebeden.
'• A

Uç yüz sekseninci bölüm: ‘Alimler peygamberlerin vârisleridir’in

Muhammedi mertebeden bilinmesi.

Üç yüz seksen birinci bölüm: Tevhit ve cem’in Muhammedi mer-

tebeden bilinmesi. Bin Refrcf makam içerir. Onu müahede edenlerin

en yetkini, gecenin yarsnda veya sonunda müahede edendir.

Üç yüz seksen ikinci bölüm: Hatemlerin Musevî-Muhammedî

mertebeden bilinmesi. lâhî gelinlerin says ve yabanc srlar.

Üç yüz seksen üçüncü bölüm: Büyüklükleri kendinde toplayan bü-

yüklüün Özel-Muhammedî mertebeden bilinmesi.

BENC FASIL MÜNÂZELELER (YÜKSEL
VENN ÇAKIMASI)

Üç yüz seksen dördüncü bölüm: Hitap içeren münazelelerin Mu-

hammedi mertebeden bilinmesi. Bu ‘

Allah herhangi bir insan ile ancak
I

vahiy yoluyla veya perde ardndan konuur’42 ayetinin srrdr.

Üç yüz seksen beinci bölüm: ‘Deersiz olan galip gelir, büyükle-

nen men edilir
5

ifadesinin bilinmesi.

Üç yüz seksen altnc bölüm: ‘al daman’ ve ‘Haklan beraberlii’

müâzelesinin bilinmesi.

Üç yüz selesen yedinci bölüm: ‘Büyüklük tevazusu’ münazelesinin

bilinmesi.

Üç yüz seksen sekizinci bölüm: Herhangi bir gaye belirlemeksizin

Hakka yükseldiinde, kulda bilinmeyen münazelenin bilinmesi.
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Üç yiiz seksen dokuzuncu bölüm: ‘Benim mertebemin senin varl-

n, senin mertebenin benim varlm olmas’ münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksannc bölüm: ‘Benim dmda bir eyin zaman onun

varldr. Benim ise zamanm yoktur. Aksi halde sen olursun. u halde

senin de zamann yoktur. Sen benim zamanmsn, ben senin zaman-

nm’ münazelesi.

Üç yüz doksan birinci bölüm: stek adamlarnn üzerinde sabit

kalmad akkan yol münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan ikinci bölüm: ‘Kim merhamet ederse biz de ona

merhamet ederiz, kim merhamet etmezse ona da merhamet ederiz,

sonra gazap ederiz ve onu unuturuz’ münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan üçüncü bölüm: ‘Kendisini korkutan eyi görme s-

nrnda duran kimse helale olur’ münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan dördüncü bölüm: ‘Edepli olan erer, eren ise edepsiz

olsa bile dönmez5

münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan beinci bölüm: ‘Benim mertebeme girip de üzerin-

de hayas kalan kimsenin ölümünde dayana benim’ münazelesinin bi-

linmesi.

Üç yüz doksan altnc bölüm: ‘Kendisini benden perdeleyen bilgi

ve ilimleri toplayan kimse’ münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan yedinci bölüm: ‘Güzel kelime ona çkar, salih amel

ona yükselir
543

münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan sekizinci bölüm: ‘nsanlara öüt veren beni bilme-

mi, onlara hatrlatan ise beni bilmitir’ münazelesinin bilinmesi.

Üç yüz doksan dokuzuncu bölüm: ‘Onun yanma girenin boynu

vurulur, herkes onun yanma girmitir’ menzilinin bilinmesi.

Dört yüzüncü bölüm: ‘Benim için zuhur edene bâtn olur, benim

snrmda durana görünürüm’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz birinci bolüm: ‘Ölü ve diriye beni görmeye yol yoktur’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz ikinci bölüm: ‘Beni yenmeye kalkan yenerim, kimi ye-

nersem o beni yenmitir’ münazelesinin bilinmesi. Teslimiyete meylet-

mek daha uygundur.
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Dört yüz üçüncü bölüm: ‘Kullarma kar kamum yoktur
5

münazclesinin bilinmesi: Onlardan herhangi birisine ‘Niçin yapün’ de-

sem, bana ‘sen yaptn’ der. Hak ise öyle der: ‘Fakat kader daha öncedir

ve onun deimesi söz konusu deildir.’

Dört yüz dördüncü bölüm: Tebaasna kar nefret besleyen kendi

helakine komutur’ münazelesnn bilinmesi. ‘Onlara yumuak davra-

nan ise hükümdar olarak kalr. Benden baka, her hangi bir kölesini öl-

düren efendi, kendi efendiliini öldürmü demektir. Dikkat ediniz!’

Dört yüz beinci bölüm: ‘Kalbini evim yapp onu benden bakala-

rndan boaltan kimseye verdiklerimi kimse bilemez’ miinazelesinin bi-

linmesi. ‘Onu Beyt-i mamur’e benzetmeyiniz. Çünkü o benim deil

meleklerimin evidir. Bu nedenle ben ona dostumu oturtmam. Bilâkis

benim evim yer ve göüm bana dar geldiinde beni sdran kulumun

kalbidir.’ !
•

Dört yüz altnc bölüm: ‘Benden herhangi bir eye bir ey zuhûr

etmemi, zuhûr etmesi de gerekmez’ münazclesinin bilinmesi.

Dört yüz yedinci bölüm: ‘Uca yaklaan bana yaknlar. Bakasna

bakarsan, beni zayflatamazsn, kendini zayflaursn’ münazelesinin bi-

linmesi.

Dört yüz sekizinci bölüm: ‘Cumartesi’ münazelesinin bilinmesi.

Baladn ciddiyet örtüsü çözülür. Alem benden ve ben de âlemden

boaldm.

Dört yüz dokuzuncu bölüm: ‘simlerim sana perdedir, onlar kald-

rrsan bana ularsn’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz onuncu bölüm: ‘Var Rabbinedir, bu Rab ile izzet bulunuz,

mutlu olursunuz’
44 münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz on birinci bölüm: ‘Kitap hakknda öne geçer ve atee gi-

rer’ münazelesi. ‘Neredeyse atee girmeyecekti’ mertebesinden ‘Kitap-

tan korkunuz, benden korkmaynz. Çünkü ben ve siz eitiz.’

Dört yüz on ikinci bölüm: ‘Bana ait olan hor olmaz ve asla hüsrana

uramaz’ münazelesi.

Dört yüz on üçüncü bölüm: ‘Benden isteyen kazamn dna çk-

maz, benden istemeyen ise kazamn dna çkmaz’ münazelesi.
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Dört yüz on dördüncü bölüm: ‘Ancak perdeyle görürüfc’

münazelesi.

Dört yüz on beinci bölüm: ‘Bana dua eden kulluunu yerine ge-

tirmi, kendisine insaf eden bana insaf etmitir
1

münazelesi.

Dört yüz on altnc bölüm: ‘Kalbin hakikati’ münazelesi.

Dört yüz on yedinci bölüm: Ücreti Allah’a ait olan kimsenin

münazelesi.

Dört yüz on sekizinci bölüm: ‘Anlamayan hiçbir ey ona ulatr-

maz’ münazelesi.

Dört yüz on dokuzuncu bölüm: Vesika münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirminci bölüm: Makamlardan kurtulma münazelesinin

bilinmesi.

Dört yüz yirmi birüci bölüm: ‘Delil ve burhan yönünden bana

ulamak isteyen kimse asla bana ulaamaz’ münazelesinin bilinmesi.

Çünkü hiçbir ey bana benzemez.

Dört yüz yirmi ikinci bölüm: ‘Fiilimi bana iade eden bana hakkm
vermitir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirmi üçüncü bölüm: ‘Bana hyanet eden beni zikretme-

mitir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirmi dördüncü bölüm: ‘Benim ile kalman için seni sevi-

yorum, sen ise ehline dönmek istiyorsun. Senden ifa buluncaya kadar

bekle. O zaman yanmdan gidersin’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirmi beinci bölüm: ‘lmi talep edenin gözünü benden

uzaklatrrm’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirmi altnc bölüm: ‘Hz. Peygamberin kendisine Rab-

bini görüp görmedii sorulduunda ‘Gördüüm bir nur idi’ dedii sr*

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz yirmi yedinci bölüm: ‘Yayn iki ucu’ münazelesinin bi-

linmesi.

Dört yüz yirmi sekizinci bölüm: ‘ki zattan sorma’ münazelesinin

bilinmesi.
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Dört yüz yirmi dokuzuncu bölüm: ‘Benim heybetim karsnda kü-

çülene inerim, bana kar büyüklenene ben de büyüklenirim’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuzuncu bölüm: ‘Seni hayrete düürürsem, kendime

ulatrrm’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz birinci bölüm: ‘Kimi perdelemisem, onu perdele-

miimdir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz ikinci bölüm: ‘Sende olduu kadar hiçbir eyde te-

reddüt etmedim’ münazelesinin bilinmesi. ‘Artk deerini bil. Kendisini

bilmeyen eye alr.’ ;

Dört yüz otuz üçüncü bölüm: ‘Hangi tecellinin seni yok ettiine

bak ki onu benden isteme, yoksa sana onu veririz. Onu alan bulamam’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz dördüncü bölüm: ‘Dilersen seni perdelemez, çünkü

bundan sonra dilemem, artk sabit ol’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz beinci bölüm: ‘Kendime kar ahit verdim: Bir va-

kit yerine getiririm, bir vakit yerine getirmem, itiraz etme’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz altnc bölüm: ‘Benim katmda olduun gibi insan-

lar katnda da olsaydn, bana ibadet etmezlerdi’ münazelesinin bilinme-

si.

Dört yüz otuz yedinci bölüm: ‘eriatmdan nasibini bilen kimse

benden olan payn da bilir, çünkü sen benim katmda ben senin katn-

da olduum gibi tek mertebedesin’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz sekizinci bölüm: ‘Benim kelâmm okuyan kimse

benim üzüntümü görür, onda meleklerim kendisine iner, sustuunda

ise kendisinden ayrlrlar’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz otuz dokuzuncu bölüm:, ikinci ‘yayn iki ucu’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krknc bölüm: ‘Kalbi beni müahedeye güçlüce bal
olana meylim artt’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk birinci bölüm: ‘Ariflerin kalp gözleri bana deil be-,m katmda bulunanlara bakar’ münazelesinin bilinmesi.
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Dört yüz krk ikinci bölüm: ‘Beni görüp beni gördüünü bilen

kimse beni görmemitir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk üçüncü bölüm: rfan kefin zorunluluu

münazelesinin bilinmesi.

Dört yöiz krk dördüncü bölüm: ‘Saf-ahit kitabn hakknda yazd-m kimse bedbaht olmaz’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk beinci bölüm: ‘Kendi adabmla edeplendirdiim

dostlarm tandn m?’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk altnc bölüm: ‘Gecenin ibadetle geçirilmesindeki iyi-

likler’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk yedinci bölüm: ‘Temizlenme mertebesine giren kim-

se benden konuur’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz krk sekizinci bölüm: ‘Kendi katmdan kime bir ey açar-

sam, susar kalr, beni görmeyi nasl isteyebilir ki?’ münazelesinin bilin-

mesi.

Dört yüz krk dokuzuncu bölüm: ‘Bir kuluma kölelik yapan kimse

benim kulum deildir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz ellinci bölüm: ‘Benim zuhurum için sabit olan, onunla

deil benimle olur’ münazelesinin bilinmesi. ‘Kendimi tenzih ederim.

Onunladtr, benimle deil. Bu hakikat, ilki ise mecazdr.’

Dört yüz elli birinci bölüm: ‘Yükselilerin bilgisi mahreçlerdedir’

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz elli ikinci bölüm: ‘Bürün sözlerim kullanma öüttür,

keke ibret alsalar’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz elli üçüncü bölüm: ‘Cömertliim sana verdiim mallar-

dr. Cömertliimin cömertlii ise sana kar suç ilediinde kardeini af-

fedebilmeni sana bah etmemdir’ münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz elli dördüncü bölüm: ‘Mertebelerimizde bizimle beraber

yabanc kalmaya güç yetiremez, ‘iyilik yakn olanlar içindir”

münazelesinin bilinmesi.

Dört yüz elli beinci bölüm: ‘Zahirimle kendisine yöneldiim asla

mudu olmaz, bâtnmla yöneldiim ise asla bedbaht olmaz ve bunun

tersi’ münazelesinin bilinmesi.
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Dört yüz elli altnc bölüm: ‘Sözümü dinlerken hareket eden, ku-

kusuz duymutur’ münâzelesinin bilinmesi.

Dört yüz elli yedinci bölüm: Mutlak sorumlu tutma münâzelesinin

bilinmesi.

Dört yüz elli sekizinci bölüm: Zadn üzerindeki perdeleri idrak

münâzelesinin bilinmesi.

.Dört yüz elli dokuzuncu bölüm: ‘Onlar bizim ilacmzda seçilmiler-

dendirHS münâzelesinin bilinmesi.

Dört yüz altmnc bölüm: ‘slam, iman, ihsan ve ihsann ihsan’

münâzelesinin bilinmesi.

Dört yüz altm birinci bolüm: ‘Üzerine örtümü yaydm kimse

benim sakndklarmdandr, onu benden bakas tanmaz ve o da kim-

seyi tanmaz’ münâzelesinin bilinmesi.

- ,1 .

ALTINCI FASIL: MAKAMLAR

Dört yüz altm ikinci bölüm: Muhammedi kutuplar ve makamla-

rnn bilinmesi.

Dört yüz altm üçüncü bölüm: On iki kutbun büinmesi. Onlar

âlemin feleinin kendileriyle döndüü kimselerdir.

Dört yüz altm dördüncü bölüm: Menzili ‘Allah’tan baka ilâh

yoktur’ ola Muhammedi kutuplarn kutbunun halinin bilinmesi.

Dört yüz altm beinci bölüm: Menzili ‘Allah en büyüktür’ olan

kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz altm altnc bölüm: Menzili ‘Allah’ tenzih ederim’ olan

kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz altm yedinci bölüm: Menzili ‘Allah’a hamdolsun’ olan

kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz altm sekizinci bölüm: Menzili ‘Her durumda Allah’a

hamdolsun’ olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz altm dokuzuncu bölüm: Menzili ‘iimi Allah'a havale et-

tim’46 olan kutbun halinin bilinmesi.
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Dört yüz yetmiinci bölüm: Menzili
‘

nsanlar ve cinleri sadece bana

ibadet etsinler diye yarattm H7 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi birinci bölüm: Menzili ‘De ki: Allah' seviyorsanz

bana uyun ki, Allah da sizi sevsin’"
18 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi ikinci bölüm: Menzili
c

5ozü dinleyip en iyisine uyan

kullarm müjdelew olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi üçüncü bölüm: Menzili
‘lâhnz tek bir ilâhtr*

50

olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi dördüncü bölüm: Menzili ‘sizin katnzdaki tüke-

nir, Allah’n katndaki. tükenmez* 1 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi beinci bölüm: Menzili
‘

Allah’n iarlarna kim
.

hürmet ederse bu kalplerin korkusundandr552
olan kutbun halinin bilin-

mesi.

Dört yüz yetmi altnc bölüm: Menzili ‘Allah düman olduu belli

olunca kendisinden uzaklat,S3 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi yedinci bölüm: Menzili ‘ite bunda yaranlar ya-

rsn* 4 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi sekizinci bölüm: Menzili ‘Miskal tanesi bir ey nisa

ve bir çölde bulunsa Allah onu getirir, Allah latif ve her eyden haberdar-

dr•’5E ve
c
T.e koyul, rlrm ciddi’ olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz yetmi dokuzuncu bölüm: Menzili
c
Allah’n yasaklarna

sayg gösteren kimsenin bu davran kendisi için Allah katnda daha hayrl-

dr** olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz sekseninci bölüm: Menzili ‘Biz ona çocukluunda hüküm

verdik’
57 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen birinci bölüm: Menzili ‘Allah iyi amel yapanlarn

ecrini zayi etmez’
S8 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen ikinci bölüm: Menzili ‘Kim yüzünü ihlâsl olarak

Allah’a çevirirse salam ipe sarlmtr, ilerin sonu Allah’a varr’59
olan

kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen üçüncü bölüm: Menzili ‘Nefsini tezkiye eden kur-

tulmutur, onu arndrmayan ise hüsrana uramtr 160
olan kutbun halinin

bilinmesi.
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Dört yüz seksen dördüncü bölüm: Menzili ‘Can boaza geldiinde,

siz o esnada bakarsnz561
olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen beinci bölüm: Menzili ‘Kim dünya hayatm ve gü-

zelliini isterse, ona om veririz
562

olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen altnc bölüm: Menzili ‘Kim Allah’a ve peygamberi-

ne isyan ederse kukusuz apaçk bir ekilde sapmtr563 olan kutbun halinin

bilinmesi.

Dört yüz seksen yedinci bölüm: Menzili ‘Kadn erkek salih iler ya-

pana ve mümin olana ter temiz bir hayat yaatrz564
olan kutbun halinin

bilinmesi.

Dört yüz seksen sekizinci bölüm: Menzili
‘
Kendisine eler verdiimiz

kimseye gözlerini çevirme, onlar dünya hayatnn çiçeidir ve onlar imtihan

ederiz Rabbinin rzk daha genitir™ olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz seksen dokuzuncu bölüm: Menzili
‘

Mallarnz ve çocukla-

rnz fitnedir™ olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksannc bölüm: Menzili
‘Yapmadnz eyi söylemeniz

Allah katnda büyük bir günah oldu
567

olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan birinci bölüm: Menzili
‘

Gururlanma , Allah gurur-

lular sevmez
568

olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan ikinci bölüm: Menzili ‘Gayb bilendir, raz olduu

peygamberin dnda kimse onun gaybn bilemez™.olan kutbun halinin bi-

linmedi. .
>

Dört yüz doksan üçüncü bölüm: Menzili ‘De ki: Hepsi Allah kaln-

dandr, bu topluma ne oluyor ki sözü anlamyorlar570
olan kutbun halinin

bilinmesi.

Dört yüz doksan dördüncü bölüm: Menzili
‘

Allah’tan sadece bilen

kullar korkar
’’71 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan beinci bölüm: Menzili 'Sizden dininden dönüp kâ-

fir olarak ölen kimse
’71 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan altnc bölüm: Menzili
‘

Allah’ hakkyla takdir

edemediler
’73 ve ‘Allah yolunda hakkyla cihat ediniz

574
olan kutbun halinin

bilinmesi.

/
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Dört yüz doksan yedinci bölüm: Menzili
‘Onlarn çou Allah’a an-

cak ortak koarak inanr’75 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan sekizinci bölüm: Menzili ‘Allah'tan korkan kimseye

Allah bir çk yolu verir
’76 olan kutbun halinin bilinmesi.

Dört yüz doksan dokuzuncu bölüm: Menzili ‘O’nun benzeri gibi

yoktur
’77

olan kutbun halinin büinmcsi.

Be yüzüncü bölüm: Menzili
‘

Onlardan benim dmda ‘ben ilâhm’

diyen kimseyi cehennemde cezalandrrz>7B olan kutbun halinin bilinmesi,

Be yüz birinci bölüm: Menzili
£
Allah'tan bakasna m dua edersiniz,

doru sözlü iseniz
’79 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz ikinci bölüm: Menzili
‘
Allah’a ve peygambere hyanet etme-

yiniz, bile bile emanetlere hainlik etmeyiniz
580 olan kutbun halinin bilinme-

si.

Be yüz üçüncü bölüm: Menzili ‘Onlar sadece Allah’a ihlâsl olarak

ibadet etmekle emrolundular’81 olan kutbun halnn bilinmesi.

Be yüz dördüncü bölüm: Menzili ‘Allah de, sonra onlar brak ile-

rinde oyalansnlar
7112

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz beinci bölüm: Menzili ‘Rabbinin hükmüne sabret, sen gözle-

rimizin önündesin
m olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz altnc bölüm: Menzüi ‘

Onlar tuzak kurar, Allah da tuzak

kurar, Allah ,tuzak kuranlarn en hayrlsdrm olan kutbun halinin bilin-

mesi.

Be yüz yedinci bölüm: Menzili ‘Allah’n bildiim bilmezler mi?
583

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz sekizinci bölüm: Menzili ‘Allah iman edenlerin velisidir, on-

lar karanlklardan nura çkartr’*6 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz dokuzuncu bölüm: Menzili ‘Her neyi infak ederseniz, Allah

onu yerine koyar, Allah rzk verenlerin en hayrlsdr’'17 olan kutbun hali-

nin bilinmesi.

Be yüz onuncu bölüm: Menzili ‘Yeryüzünde haksz yere büyühle-

nenleri ayetlerimden yüz çevirteceim olan kutbun halinin bilinmesi.
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Be yüz on birinci bölüm: Menzili
<
Allah’tan korkun, Allah size öre-

tir™ ve
‘
Allah’tan korkarsanz, o size bir jurkan verir™ olan kutbun hali-

nin bilinmesi.

Be yüz on ikinci bölüm: Menzili ‘Derileri her olgunlatnda azab

tatmalar için onlar baka derilerle deitiririz
’91 olan kutbun halinin bi-

linmesi.

Be yüz on üçüncü bölüm: Menzili ‘Rabbinin kulu Zekeriya’ya olan

rahmetini zikret, o Rabbine sessizce nida etmiti olan kutbun halinin bi-

linmesi.

Be yüz on dördüncü bölüm: Menzili ‘Allah’a kim tevekkül ederse

Allah onun velisidir
m olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz on beinci bölüm: Menzili ‘Davut onu denediimizi zannetti,

bu nedenle Rabbinden balanma istedi ye rükûya kapand ve tövbe etti™

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz on altnc bölüm: Menzili ‘De ki: Babalarnz, oullarnz,

anneleriniz, kardeleriniz, eleriniz, airetiniz, biriktirdiiniz mallar, bo-

zulmasndan korktuunuz ticaretiniz, hounuza giden güzel evleriniz size Al-

lah’tan, peygamberinden ve yolunda cihat etmekten daha sevimli gelmise Al-

lah’n emri gelinceye kadar bekleyiniz
”5 ve ‘Allah’a kaçnz596

olan kutbun

halinin bilinmesi.

Be yüz on yedinci bölüm: Menzili ‘Bütün geniliiyle yeryüzü onla-

ra dar gelmi ve Allah’tan baka snak olmadna inanmlard

*

97 '

olan

kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz on sekizinci bölüm: Menzili ‘Kalplerinden korktuklarnda

‘Rabbiniz ne demitir' derler, dediler ki: Hak. O yüce ve büyüktür
598

olan

kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz on dokuzuncu bölüm: Menzili ‘Sizi size hayat verecek bir

eye çardnda Allah’a ve peygamberine icabet ediniz, Allah kiiyle kalbi-

nin arasna girer ve ona döndürüleceksiniz
599

olan kutbun halinin bilinme-

si.

Be yüz yirminci bölüm: Menzili ‘Ancak duyanlar icabet edebilir
’100

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi birinci bölüm; Menzili ‘Azklarm, çünkü azklarn en

hayrls takvadr*'
1" olan kutbun halinin bilinmesi.
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Be yüz yirmi ikinci bölüm: Menzili ‘Yerine getirdikleri eyi içleri tit-

reyerek yerine getirirler, onlar Rablerinc döneceklerdir, onlar hayrlara ko-

anlardr’ 102 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi üçüncü bölüm: Menzili ‘Rabbinin makarnanda}! kor-

kana gelince
’102 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi dördüncü bölüm: Menzili
c
De ki: ayet deniz Rabbinin

kelimelerini yazmak için mürekkep olsayd, bir o kadar yardm etse bile,

Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi
’104

olan kutbun halinin bi-

linmesi.

Be yüz yirmi beinci bölüm: Menzili
c

Allah’n snrlarn aan ku-

kusuz kendine hakszlk yapmtr’ 105 ve
c

Belki Allah bundan sonra bir i ya-

ratr
1,106

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi altnc bölüm: Menzili ‘Seni sabit kûmasaydk, nere-

deyse onlara meyledecektin, o zaman sana ölüm ve hayat kat be kat tatt-

rrdk’ 107
olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi yedinci bölüm: Menzili ‘Rzasn kazanmak için gece

gündüz Rablerine dua edenlerle beraber sabret, dünya ziynetini isteyerek

gözlerini onlardan ayrma, kalbini zikrimizden gafil brakp hevâsna uyana

itaat etme, onun ii danktr. De ki: Hak Rabbinizdendir, dileyen inansn,

dileyen inkâr etsin
’ 108 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi sekizinci bölüm: menzili
c

Bir günahn karl kendisi

gibi bir günahtr’109 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz yirmi dokuzuncu bölüm: Menzili ‘Temiz belde, bitkileri

Rabbinin izniyle yetitirir. Kötü olandan ise ancak diken çkar
’110 olan kut-

bun halinin bilinmesi.

Be yüz otuzuncu bölüm: Menzili ‘nsanlardan utanr, Allah’tan

utanmazlar, Hâlbuki Allah gecelediklerinde onlarla beraberdir
’111 olan kut-

bun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz birinci bölüm: Menzili ‘Herhangi bir ite olursanz veya

Kur’an’dan okursanz veya bir amel ilerseniz, o ie daldnzda sizi gözeti-

riz
’ 111 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz ikinci bölüm: Menzili ‘Namaz müminler üzerine vakti

belirlenmi bir farzdr
’112 olan kutbun halinin bilinmesi.
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Be yüz otuz üçüncü bölüm: Menzili
‘Kullarm sana beni sorar, ben

onlara çok yaknm, dua edenin duasna icabet ederim, artk bana dua etsin-

ler’"* olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz dördüncü bölüm: Menzili ‘Sen yüce bir ahlâk üzere-

sin’"
5 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz beinci bölüm: Menzili
‘

Ayakta
,
otururken ve yanlar

üzerinde Allah’ zikredenler’"6 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz altnc bölüm: Menzili ‘Dünya hayatn isteyene ondan

veririz, onun ahirette bir nasibi yoktur’"
7 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz yedinci bölüm: Menzili
c

nsanlardan korkarsn, kork-

man gereken Allah’tr
51 18 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz sekizinci bölüm: Menzili ‘Seninle tövbe edenlerle birlik-

te emrolunduun gibi dosdoru ol, ar gitme, Allah yaptklarnz görür’"
7

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz otuz dokuzuncu bölüm: Menzili ‘Allah’a kaçnz, ben size

ondan açk bir uyarcym, Allah’n yannda- baka ilâh kabul etmeyin, ben

size açk bir uyarcym’120 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krknc bölüm: Menzili ‘Onlar yanlarna çkncaya kadar

sabr etselerdi, kendileri için daha hayrl olurdu’
121 olan kutbun halinin bi-

linmesi.

Be yüz krk birinci bölüm: Menzili ‘Hakszlk yapana büyük bir

azap tdttrrz’ 122 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krk ikinci bölüm: Menzili ‘Bu dünyada kör olan, ahirette de

kördür’ 123 olan kutbun halinin bilinmesi.
\

Be yüz krk üçüncü bölüm: Menzili ‘Peygamber size ne verirse al-

nz, neyi yasaklarsa onu braknz' 12*
olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krk dördüncü bölüm: Menzili
‘
Söyledii her sözde yannda

bir gözetmen vardr’ 125 olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krk bqinci bölüm: Menzili
‘

Secde et ve yakla’ 126 olan kut-

bun halinin bilinmesi.

Be yüz krk altnc bölüm: Menzili ‘Zikrimizden yüz çevirenden yüz

çevir’
127 olan kutbun halinin bilinmesi.
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Be yüz krk yedinci bölüm: Menzili
c

Sana emredileni yerine getir,

müriklerden yüz çevir*
12* olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krk sekizinci bölüm: Menzili ‘Beni zikredin, ben de sizi zik-

redeyim

*

m olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz krk dokuzuncu bölüm: Menzili
‘Müstani olana gelince

mo

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz ellinci bölüm: Menzili ‘Rabbi daa tecelli ettiinde da parça-

lanm, Musa baylp dümütür5,31
olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz elli birinci bölüm: Menzili ‘Allah ve peygamberi amellerinizi

görecektir
11,3

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz elli ikinci bölüm: Menzili ‘Keke nefislerine zulüm yaptkla-

rnda sana gelse ve Allah'tan balanma dikseler. Peygamber de onlar ad-

na balanma dileseydi
,m

olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz elli üçüncü bölüm: Menzili ‘Allah onlar artlarndan kuat-

mtry,u
olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz elli dördüncü bölüm: Tpk bir halhalin dümesi gibi,

peygamberlik mührünün anlamnn intikal ettii bir ahsn niteliinin

bilinmesi. Onun menzili u ayettir: ‘Kendilerine verilenlerle sevinip yap-

madklaryla övülmeyi sevenler, bu durumun onlar azaptan kurtaracan

zannetmesinler. Onlar için elim bir azap vardr. ms

Be yüz elli beinci bölüm: Günümüzden kyamete kadar olan ku-

tuplardan kalanlar zikretmemi engelleyen sebebin bilinmesi.

Be yüz elli altnc bölüm: Menzili ‘Mülkü elinde tutan münezzeh-

tir*
136
'.olan kutbun halinin bilinmesi.

Be yüz elli yedinci bölüm: Menzili ‘genel anlamda velilerin müh-

rünün’ bilinmesi.

Be yüz elli sekizinci bölüm: zzet Rabbinin isimlerin bilinmesi,

O’na verilmesi uygun olan ve olmayan lafzlar.

Be yüz elli dokuzuncu bölüm: Farkl menzillerden hakikat ve sr-

larn bilinmesi. Bu bölüm, kitabn bölümlerinin özeti gibidir. Her bö-

lümde öyle deriz: Bundan, onda üç veya dört ilâve vardr.

' Be yüz altmnc bölüm: erî-ilâhî hikmedi vasiyet. Bundan ermi

mürit yararlanr.

Bu, kitabn son bölümüdür.

kinci ksm tamamlanmtr, hamd biricik Allah’a mahsustur. Dua

ve selâm, O’nun peygamberi ve kulu Muhammed’in üzerine olsun!



FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Adyla

Kitabn Girii

(ilimlerin Mertebeleri)

Bu kitaba öncelikle kesin delillerle ve susturucu kantlarla destek-

lenmi inanç esaslar hakknda bir bölüm koymak aklma geldi. Sonra,

böyle yapmamn daha fazlasn arzulayarak varln srlaryla cömertlik

esintilerine komak isteyen müride güçlük çkartacan düündüm.

Çünkü o, halvet ve zikre devam ettii ve (idrak) mahallini düünceden

arndrdnda, hiçbir eyi olmayan bir yoksul gibi, Rabbinin kapsnda

oturduunda, Allah kendisini bilmeyi, ilâh srlar ve rabbani ilimleri

ona ihsan eder.

Allah söz konusu ilimlerle kulu Hzr’ övmü ve *Katmzdan rah-

met verdiimiz ve ilim örettiimiz kullarmzdan birisi
’1 * 7 demitir. Baka

bir ayette ise öyle buyurmutur: ‘Allah’tan korkunuz, Allah size öre-

tir

’

m Baka bir ayette öyle buyurmutur: ‘

Allah’tan korkarsanz, sizm

için bir furkan yaratr.’ ‘Sizin için bir nur yaratr, onunla yürürsünüz.’ 139

Cüneyd-i Badadî’ye sorulmu: Ulatklarna neyle ulaan? Cevap

vermi:
£Bu derecenin altnda otuz küsur sene oturmakla.’ Ebû Yezid

Bestamî ise öyle dermi: c
Siz ilminizi ölümlülerden, biz ise ölümsüz

Diri’den almaktayz.’

Hibeleri yüce ve ihsanlar büyük Allah ile ba baa kalan himmet

sahibi adna, yeryüzünde söz söyleyen herkesin bihaber olduu bilgiler

meydana gelir. Hatta bu hale sahip olmayan aklclar ve kanttan hare-
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ket edenlerin tümü, ona açlan ilimlerden habersizdir. Çünkü söz konu-

su ilimler, teorik akim ötesindedir.

limler üç ksmdr: Birinci ksm, akl ilmidir. B ilim, insanda zo-

runluluk hükmüyle gerçekleen veya delilin yönünü örenmek tarzyla

delili incelemekle gerçekleen ilimlerdir. Bu ilmin kukulan da kendi

cinsindendir. Bu nedenle, nazar (teorik düünce, aratrma) hakknda

öyle derler: ‘Bir ksm doru, bir ksm yanl!’

kinci ilim haller ilmidir. Haller ilmi, sadece zevk (yaama, tatma)

yoluyla elde edilebilir. Dolaysyla aklc kii, onu tanmlayamaz ve ö-
renilmesi için kant ortaya koyamaz. Baln tatlln, sbr otunun acl-n ve cinsel ilikinin hazzn bilmek; ak, cokuyu, arzuyu ve bunlara

benzeyen eyleri bilmek, bu ksma girer. Bu gibi ilimler, kendileriyle ni-

telenmeden ve tatmadan örenilemeyen ilimlerdir. Sahiplerinde bu

ilimlerin tad kukular da, kendi cinslerinden olan kukulardr. Söz

gelii, tatma duyusuna ac safra baskn gelen kimse bal ac hisseder,

hâlbuki bal ac deildir. Burada tatma duyusuna temas eden ey sadece

safrann acldr.

Üçüncü ilim, sr ilimleridir. Sr ilmi, akln gücünün üzerindeki

ilimdir. Baka bir ifadeyle, Ruhu’l-Kuds’ün srr’a üfledii ilimdir ve

peygamber ve veli o ilme tahsis edilmitir.

Sr ilmi ikiye ayrlr: Bir ksm, bu snflamadaki birinci tür ilimler

gibi, aklla alglanr. Fakat sr ilmini bilen, onu teorik düünce yoluyla

elde etmi deildir, aksine o ilmin mertebesi kendisine onu vermitir.

kinci tür ise iki ksma ayrlr: Bir ksm ikinci ksma katlr, fakat

bunun hali daha kymetlidir. kinci tür, rivayet ilimleri türündendir.

Bunlar özü gerei dorulua ve yanlla konu olan ilimlerdir. u var

ki rivayet ilimlerini bildiren kiinin bildirdii kiinin nezdinde doru

sözlülüü sabit ve söyledii ve bildirdii ey hakkndaki masumluu ke-

sindir. Bu ksma örnek olarak peygamberlerin -Allah hepsine merha-

met etsin- Allah’tan aktard haberleri, cennet ve içindeki eyleri bil-

dirmelerini verebiliriz.

Bu balamda Peygamberin 1 '10
‘Bir cennet vardr’ eklinde bildirdii

haberler, rivayet ilmi; kyamet için ‘Orada suyu baldan tatl bir havuz

vardr’ eklindeki ifadesi hal ilmindendir ve o bir zevktir. Hz. Peygam-

berim ‘Allah var idi ve O’nunla birlikte baka bir ey yoktu’ ve bu an-
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lamda verdii haberler ise teorik düünceyle alglanabilen akl dinilerin-

dendir.

Srlar ilmi olan bu üçüncü snfn özellii udur: Bir insan onlar

bildiinde, bütün ilimleri örenir ve kuatr. Dier ilimlerin sahipleri

böyle bir imkâna sahip deildir. Dolaysyla bu kuatc ilimden daha

deerli bir ilim yoktur. O, bütün bilinenleri içerir.

Geride, sadece srlar ilmini bildiren kiinin kendisini dinleyenlere

göre dora sözlü ve masum olmas kalmtr. Avama (sradan insanlara)

göre bu, onda bulunmas zorunlu bir arttr. Akü-zeki ye kendisine

kar samimî kii ise öyle bir koul ileri sürmez. Bunun yerine öyle der:

BildirÜen bu ey bana göre doru veya yanl olabilir. Masum olmayan

birisi bu tarz bir ilim getirdiinde, gerçekte bildirdii eylerde doru

söylüyor olsa bile, bütün akl sahiplerinin böyle hareket etmesi gerekir.

Onu dinleyen kii tasdik etmek zorunda olmad gibi yalanlamas da

gerekmez. Bunun yerine çekingen kalr. Onu tasdik etse bu durum

kendisine bir zarar vermez. Çünkü o, imkânsz görmek bir yana, akim

mümkün gördüü veya çekimser kalp eriatn herhangi bir esasn

ykmayan veya bir asln geçersiz klmayan bir Bilgi getirmitir .

141

O halde sr ilimlerine ulam bir insan, akln mümkün görüp ârî

Tcâlâ’nm hakknda sustuu bilgi getirirse onu mutlaka reddetmemiz

gerekmez. Bilakis kabul edip etmemede muhayyeriz. O bilgiyi getiren

kii adalet (dürüstlük, güvenilirlik) özelliine sahip ise getirdii bilgiyi

kabul etmemiz bize zarar vermez. Nitekim onun tankln kabul eder,

ve onun tanklyla mal ve canlar hakknda hüküm veririz. Bilgimize

göre adil bir insan deilse o zaman bakarz: Bildirdii ey, bizim

nezdimizde kendisini geçerli klan herhangi bir yorumla doru ise kabul

ederiz. Aksi halde, onu mümkün eylerden birisi sayarz ve onu söyle-

yene bir ey demeyiz. Çünkü davranmz, yazlm bir tanklktr ve

ondan sorumlu tutulacaz. Allah öyle buyurur: ‘Onlarn tanklklarm

yazacaz ve onlar sorumlu olacaklardr.
’142

Ben, bu konuda nefsine ilk nasihat edenim. Bu kii, sadece Ma-

sum’un getirdiini -s.a.v- getirmise bu durumda bizim nezdimizde

bulunan bir bilgiyi bize aktarmaktadr ve onun bildirmesiyle bizde ilâve

bir fayda meydana gelmez. Onlar -Allah kendilerinden raz olsun- eri-

atn sr ve hikmetlerinden düünce ve fikir gücünün dnda kalp sadece
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müahede ve temkin (salamlatrma) vb. yollarn dnda asla ulala-

mayan eyleri getirir. Hz. Peygamberim ‘Ümmetim içinde sezgi sahip-

leri varsa Ömer onlardan birisidir
1 buyurmasnn yarar buradan ortaya

çkar. Hz. Peygamberim sahip olduu bir sr nedeniyle Ebû Bekir’in

dier insanlardan üstünlüü hakkndaki ifadesi de bununla ilgilidir.

Böyle ilimlerin bulunabilecei inkâr edilmeseydi, Ebû Hureyre’nin

u sözü bir anlam tamazd: ‘Allah'n elçisinden iki kap aldm. Birinciyi

yaydm, dierini size bildirseydim u boazm (bulgum) kesilirdi.'
»

Fakih Ebû Abdullah Muhammed b. Ubeydullah el-Hacrî kendi

evinde Sebte'de 1193 (589 h.) yl Ramazan aynda bu hadisi bana bil-

dirdi. Ebû’l-Vclid b. el-Arabî de ayn hadisi biliyye’de kendi evinde

bakalaryla birlikte 1195 (592 h.) ylnda bana aktarmtr. Bütün râviler

‘bize bildirdi' ifade kalbn kullanmtr.

Ebu’l-Velid el-Arabî ise öyle der: Ebû Haan urayh b. Muham-

med b. urayh er-Ruaynî’nin öyle söylediini duydum. Babam, Ebû

Abdullah ve Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Manzûr el-Kaysî

bana bildirmitir. Onlar da Ebû Zer’den, o da Ebû Muhammed -ki o

Abdullah b, Ahmed b. Hameveyh es-Serahsî el-Hamevî’dir- ve Ebû s-

hak cl-Müstemlî, Ebu'l-Hcyscm’dcn -ki Muhammed b. Mekkî b. Mu-

hammed el-Kemeyhinî’dir- sema’ yoluyla rivayet etmitir. öyle demi-

ler: ‘Bize Ebû Abdullah, Muhammed b. Yusuf b. el-Fcrbcrî bildirdi.’

öyle demitir: ‘Bana Ebû Abdullah el-Buhari bildirdi.'

Ayrca bu hadisi Ebû Muhammed, Yunus b. Yahya b. Ebi’l-

Hüseyn b. Ebi’l-Berekât el-Haimî el-Abbasî Mekke'de Harem i erifte.

Yüce Kabe’nin Rükn-i Yemanî’sinde, 1202 (599 h.) senesinin Cemazi’l-

ula aynda Ebu’l-Vakt Abdülevvel b. sa es-Seczî, el-Herevî’den, o. da

Ebu’l-Hasen Abdurrahmân b. el-Muzaffer ed-Davudî’den, o da Ebû

Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Hameveyh es-Serahsî’den, o da

Ebû Abdullah cl-Fircbrî’dcn, o da Buharî’dcn aktard.

Buhar es-Sahih'inde der ki: Bana smail öyle bildirdi: Bana kar-

deim bn Ebî Zi’b Said el- Makburî’den öyle aktard. Sonra hadisi

zikretmitir. Ebû Hureyre’nin ifadesinde geçen ‘bulum’ kelimesini de

açklamtr. Abdullah el-Buharî Kitâbu’l-ilim’de onu zikretmi ve

bulum'un yemek borusu olduunu belirtmitir.
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(Bu ilimler inkâr edilmeyecek olsayd) bn Abbas’n ‘Yedi gökleri ve

yeryüzünde bulunanlar yaratan Allah’tr, emri onlarn arasna indirir’
1 *3

ayeti hakknda cBu ayeti yorumlasaydm, beni talardnz’ demesinin an-

lam olur muydu? Baka bir rivayette ‘benim kâfir olduumu iddia

ederdiniz’ demitir. Rivayeti Ebû Abdullah Muhammed b. Ayun, Ebû

Bekir. el-Kad’dan, o da Muhammed b. Abdullah el-Arabî, cl-Meâfrî,

Ebû Hamid Muhaimmed b. Muhammed et-Tusî el-Gazalî’den aktarm^

tr. Ya da, Ali b. Ebû Talib’n torunlarndan Baza’nm u msra söyle-

mesinin anlam olur muydu?

Nice bilgi cevheri var ki ayet açklasam

Bana ‘puta tapalardansn’ denilirdi

Müslüman adamlar kanm helâl görür

Yaptklar en çirkin eyi güzel sayarlard

SÖz konusu insanlar, benim zannmca ve bilindii kadaryla, Efen-

diler ve Ebrâr’dr (yiler). Onlar bu ilmi ve deerini, insanlarn büyük

ksmnn onun karsndaki tavrn ve pek çounun onu inkâr edeceini

biliyordu. Dolaysyla aklh-arifin insanlarn bu ilmi inkâr etmelerini

yadrgamamas gerekir. Çünkü Hzr ve Musa hikâyesinde onlar için bir

seçenek ve her iki snfn varlna kant vardr. Bununla birlikte Mu-
sa’nn Hzr’a tepki göstermesi, verdii sözü unutmasndan ve (yanl

inancn) Allah’n düzeltmek istemesinden kaynaklanmt.

Bizzat bu hikâyeyle inkarclara kar kant getiririz. Fakat onlarla

tartmann imkân yoktur. Onlarla tartmak yerine, kendilerine salih

kulun söylediini söyleriz:
c

Bu aramzn ayrlmasdr ,’M

VASIL

(Nebevi ve Teorik lim)

Ey aratrmac! Peygamberlerden tevarüs edilmi hu riir nebevî il-

min bir meselesinin filozof, kelâmc vb. herhangi ilimdeki bir aklc ta-

rafndan dile getirilmi olduunu örendiinde, bu durum seni perde-
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çmesin. Perdelenirsen o bilgiyi ifade eden muhakkik-sûfnin de filozof

olduunu iddia edersin. (Sana göre) Filozof bu meseleyi dile getirmi,

ifade etmi ve ona inanm, sûfî de ondan aktarmtr. Ya da, o bilgiyi

dile getiren filozof dinsizdir diye o sûfîye de ‘dinsiz’ dersin.

Kardeim, sakn bunu yapma! Bu, hiç bir ey bilmeyenin verecei

bir yargdr. Filozofun bütün bilgileri geçersiz deildir. Bilhassa Hz.

Peygamber o bilgiyi dile getirmise ayn mesele filozofta da doru ola-

bilir. Bu durum, özellikle hikmetler, arzular ve nefsin tuzaklarndan ve

iç kötülüklerinden kaçnmakla ilgili görülerinde böyledir. (Bu konu-

larda) gerçekleri bilmiyor isek, bu belirli meselede filozofun görüünü

benimsemek ve onu doru saymak zorundayz. Çünkü peygamber veya

bir sahabesi veya mam Mâlik veya mam afiî veya Süfyan es-Sevrî

onu söylemi olabilir.

‘Sûf bu bilgiyi filozoftan iitmi veya felsefe kitaplarndan ören-

mitir’ diye iddia edersen, ya cahil ya da yalancsn: Yalan, görmediin

halde ‘bunu iitmi veya örenmitir’ demen, bilgisizliin ise bu mese-

lede doru ile yanl ayrt edemeyiinden kaynaklanr.

Filozofun dinsiz olduu iddiana gelince, bir insann dinsiz olmas

söyledii her eyin geçersiz olduu anlamna gelmez. Bu durum, bütün

akl sahiplerince ilk bakta anlalacak bir husustur. Böyle bir meselede

sûfîye kar çkmakla bilgiden, doruluktan ve dindarlktan çkm, bil-

gisiz, yalanc, iftirac, akl ve dindarl kt, düüncesi bozuk sapkn in-

sanlarn yoluna girmi oldun. Bir düün: Gördüün bir rüya o bilgileri

sana getirseydi, onlarn sadece bir yorumcusu ve anlamlarnn aratrc-

s olmaz miydin? Sûfînin sana getirdii eyleri de al ve nefsine ‘pek az

eil’, alg mahallini sana gelen ey için boalt ki, onlarn anlam sana da

gözüksün. Böyle davranman, kyamet günü ‘Biz bundan habersiz idik,

dahas zâlim olduk’
145 demekten daha hayrldr.

Binaenaleyh dile getirildiinde estetik bir deer tayan (kulaa gü-

zel gelen), anlalan ya da zihne yaklaan (akledilir olan) ve onu duyan

anlayl insanda bir tat meydana getiren her ilim teorik ilimdir. Çünkü

o bilgi, teorik akln alg alanndadr ve -aratrrsa- akl tek bana onu

örenebilir. Bir ilim bu özelliklere sahip deilse o zaman, sr ilmilerin-

dendir. Çünkü sr ilmi açklanmak istenirse çirkinleir, akllar tarafndan

alglanmaya direnir ve belirsizleir. Muhtemelen tutucu-zayf akllar
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onu anlamsz diye bir kenara atar. Bu nedenle bu ilim sahibi bilgisini

çounlukla örnekler vererek ve airane söyleyilerle aktarr.

Hal ilimleri ise sr ilimleri ile akl ilimleri arasnda bulunur. Bunlara

inananlarn çou, tecrübe sahipleridir. Söz konusu ilimler, sr ilimlerin-

den daha çok teorik ilimlere yakndr. Yalan olduu ilimler zorunlu-

teorik ilim türüdür, hatta onun tpatp aynsdr. Yine de akllar, o ilmi

ancak kendisini bilen ve müahede eden peygamber veya velinin bil-

dirmesiyle örendii için hal ilimleri zorunlu-aklî ilimlerden ayrür. Fa-

kat hal ilimleri, kendisini müahede eden nezdinde, zorunlu ilimlerdir.

Ey kardeim, bilmelisin ki: Sr ilimlerinin güzellik deeri tadm
görüp onlar kabul ederek inandnda, müjdeler olsun sana! Çünkü bu

durumda, farknda olmasan bile, sr ilminde zorunlu bir kefe sahipsin.

Bundan bakas da olamaz. Çünkü gönül ancak doruluuna kesin ola-

rak inand eyle serinler. Akl buraya giremez, çünkü akl Masum
(peygamber) bildirmedii sürece, sr ilmini alglayamaz. Masum bildir-

diinde ise akllnn gönlü serinler. Masum olmayan böyle bir bilgiyi

getirdiinde ise onun sözünden sadece zevk sahibi haz alabilir.

(Hak Ehlinin Hakka Gidi Yöntemleri)

Dersen ki: ‘Bana, kendisini takp eden sâliki Allah’a ulatran ky-

metli yol olduunu iddia ettiin bu yolu ve içerdii hakikat ve makam-

lar en anlalr, veciz ve yetkin bir ekilde özede ki, ona göre davrana-

ym ve ulatn iddia ettiin eylere ben dc ulaaym. Allah’a yemin

ederim ki: Onu seni denemek ve tecrübe etmek niyetiyle deil, sana

kar katksz bir hüsn-ü zan sahibi olduum için, seni dorulayarak ve

onaylayarak alacam. Çünkü sen getirdiin bilgi hakknda beni uyar-

dn ve o bilginin, akln mümkün ve olabilirlii hakknda hüküm verdii

ya da bir hüküm vermeksizin çekimser kald eylerden olduuna dik-

katimi çektin. Bunlar bana bildirdiin için Allah sana ihsanda bulun-

sun, seni arzularna ulatrsn ve senin vastanla bakalarn yararlandr-

sn.’

Bilmelisin ki: Nefislerini yaratl gayelerinden baka eylerle me-
gul eden sradan insanlar deil de, kurtulularn isteyen müminlerin

seçkinlerinin takip ettii Allah’a giden yol, dört ksmdr: Dürtüler, ça-

rlar, ahlâk ve hakikatler. Onlar söz konusu çarlara, dürtülere, halci-
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kadere ve ahlâka sevk eden eyler ise üzerlerine farz klnm üç haktr:

Allah’n hakk, nefislerinin hakk ve yaratklarn hakk.

Allah’n onlarn üzerindeki hakk, herhangi bir eyi ortak koma-

dan, kendisine ibadet etmektir. Yaratklarmki, herhangi bir (erî) ceza-

nn uygulanmasyla ilgili eriat emri olmadkça, onlara hiçbir ekilde

eziyet etmemek, eriatn yasaklarnn dndaki ilerde imkân ölçüsünde

ve kendilerini tercih ederek onlara kar iyi davranmaktr. Çünkü (Hak-

kn) maksadna uymann biricik yolu, eriatm diliyle ifade edilmi ol-

maktr.

Nefislerinin hakk, nefsi kurtulu ve mutluluunun bulunduu

yoldan baka bir yola kesinlikle sevk etmemektir. Nefs, kurtulu ve

mutluluunun bulunduu yola girmeye direnirse bunun nedeni, bilgi-

sizlik ve kötü doadr. Çiinkü inatç nefisleri erdemli huylan kazanmaya

tayan ey, din ve mertliktir. Dolaysyla bilgisizlik, dinin zdddr.

Çünkü din ilim demektir. Kötü doa ise mertliin zdddr.

Tekrar Allah’a giden yolun ubelerine dönecek olursak deriz ki:

Çarlar, be tanedir; Bir sebebe bal ve nakru’l-hatr146
(ilk düiinçe)

diye isimlendirilen çar, irade, azim, himmet ve niyet. Bu çarlara ait

amiller ise üçtür: stek, korku ve tazim. stek ikidir: (Hakka) Komu
olmay istemek, görmeyi istemek. Baka bir anlatmla, O’nn katnda

bulunan istemek, O’nda bulunan istemektir. Korku da ikidir: Azaptan

korkmak ve perdelenmekten korkmak. Tazim ise Hakkn senden ayr

olmas ve senin O’nunla bir olmandr.

Ahlâk üç türdür: Geçili, geçili olmayan vc ortak ahlâk.

Geçili ksm ikiye ayrlr: Bir yarar ulatrmak veya bir sknty
uzaklatrmak için bakasna ulaan ahlâk. Bu ksma örnek olarak ceza-

landrmaya ve engellemeye gücü ve imkân olduu halde balamak,

ho görmek, tahammül etmek vb. huylar verebiliriz. Geçili olmayan

ise verâ, züht, tevekkül gibi huylardr. Ortak ahlâka örnek olarak yara-

tklarn skntsna kar sabretmek ve güleç olmay verebiliriz.

(Sâlikin hedefledii) Hakikatler, dörttür: Mukaddes zada dönen

hakikatler, münezzeh sfatlara dönen hakikatler -ki bunlar nspetlerdir-

fllere dönen hakikatler ve mehillere (yaplan ) dönen hakikatler.

Bunlar kün (ol emri) ve kardeleridir. Mehillere dönen hakikatler, var

olan eyler ve olgulardr. Bu kevnî hakikader, üç mertebedir: Ulvî -
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akledilirler- süfli -duyulurlar- ve arada bulunanlar, yani tahayyül edilen

eyler.

Zatî hakikatler, bir eye benzemeden ve nitelenmeden, dile getiri-

lemeyen ve iaretin gösteremedii Hakkn insan yerletirdii her mü-

ahede mahallidir.

Sfatlara nispet edilen hakikatler ise Hakkn seni yerletirip O’nun

bilen, kudret sahibi, irade eden, diri vb. gibi birbirinden farkl ya da

benzer veya kart isim ve sfatlar sahibi olduunu örendiin her ey-

dir.

Kevnî (olula ilgili) hakikader, Hakkn seni yerletirip ruhlarn, ba-

sit ve bileiklerin, cisimlerin, bitime ve ayrmann bilgisine ulatn
her müahededir.

Fiilî hakikader, Hakkn seni kendisine yerletirip kün (ol) emrinin

anlamn örendiin müahede mertebesidir. Ayrca oradan kudretin

kudret yedrilen eye özel bir ekilde nasl ilitiini de örenirsin. Çünkü

kulun fiili olmad gibi kulun nitelendii sonradan yaratlm kudreti-

nin de bir sonucu yoktur.

Bütün bu zikrettiklerimiz haller ve makamlar diye isimlendirilir.

Makam, kendisinde dcrinleilmesi gerekli ve ayrlmann mümkün ol-

mad her niteliktir. Örnek olarak, tövbeyi verebiliriz. Hal, insann sa-

dece bir vakitte bulunduu eydir. Sarholuk ve silinme, kendinden

geçme ve honuduk gibi. Baka bir tanmla hal, varl arta bal olan

eydir. Binaenaleyh hal, art ortadan kalkng için ortadan kalkar. Ör-

nek olarak, belâya sabretmeyi veya nimete ükretmeyi verebiliriz.

Huylar iki ksma ayrlr: Bir ksm, yetkinlii insann zahirinde ve

bâtnnda bulunanlardr, ömek olarak verâ (kukulu eylerden sakn-

mak) ve tövbeyi verebiliriz. Dier ksm ise yetkinlii insann bâtnnda

bulunanlardr. Ardndan zahir bâtna tabi olursa bunda bir mahzur

yoktur. Bu ksma örnek olarak züht ve tevekkülü verebiliriz. Bu yolda

insann bâtnnda bulunmayp sadece zâhirinde bulunan huy yoktur.

Bu makamlardan bazs vardr ki, insann onunla dünya ve ahirette

nitelenmesi gerekir. Örnek olarak müahede, celâl, cemal, ünsiyet, hey-

bet ve bast halini verebiliriz. Baz makamlar ise kulun ölünceye kadar

nitelenmesi gerekli makamlardr. Örnek olarak züht, tövbe, verâ,
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miicâhede, riyazet, kötü huylardan arnmak, iyi huylarla bezenmeyi vb.

verebiliriz.

Makamlarn bir ksm, züht, tövbe, verâ, mücahede, riyazet, körü

huylardan arnmak, iyi huylarla bezenmek gibi. Hakka yaklamak yo-

lunda kulun ölünceye kadar nitelenecei makamlardr. Cennette ise

bunlar kendisinden düer. Bir ksm ise art ortadan kalkt için kendi-

si de ortadan kalkan veya art geri döndüü için kendisi de dönen ey-

lerdir. Bu ksma örnek olarak, sabr, ükür ve verây verebiliriz.

te -Allah bizi ve seni baarya erdirsin- menzilleri sralanm, ma-

na ve hakikatleri açklanm yolu son derece veciz ve genelin anlayaca

ekilde açkladm. Artk o yoldan gidersen, erersin.

Allah bizi ve seni doru yola ulatrsn.

FASIL

Allah ehline tahsis edilmi ilmin etrafnda döndüü esas, yedi me-

seledir: Onlar bilene hakikat ilimlerinden herhangi bir eyi anlamak

güç gelmez. Bu yedi mesele Allah’n isimlerini bilmek, tecellileri bil-

mek, Haklan kullarna eriat diliyle olan hitabm bilmek, varln yet-

kinliini ve eksikliini bilmek, hakikaderi yönünden insan bilmek, ha-

yale dayanan kefi bilmek, hastalk ve çarelerini bilmek.

Bütün bu meseleleri kitabn marifet bölümünde zikrettik. Allah'n

izni ile oraya bakabilirsin!

TAMAMLAMA

(Kelâm ilmi Bakmndan Doru inançlarn Aratrlmas)

imdi konumuza dönüp Tanr’nn kalbine tecellisine hazrlanan sâ-

liki, doru inanc kelâm ilminin yaklamyla aratrmaktan neden en-

gellediimizi açklayalm:
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Bunun bir sebebi udur: Doru düünce sahibi bütün dindarlarn

görü birliiyle, sradan insanlar, inançlar salam ve teslim olmu kim-

selerdir. Bununla beraber onlar, kelâm ilminden herhangi bir konuyu

aratrmam ve çeliik mezhepleri örenmemilerdir. Allah, onlar ftra-

tn sahihlii üzerinde brakmtr. Söz konusu ftrat, dindar baba veya

eitmenin telkiniyle, Allah’n varln bilmektir.

Avam, Hakk bilmek ve O’nu tenzih etmede Kur’an’n açk-zâhirî

ifadelerinde yer alm tenzih ve bilginin hükmüne uyar. Onlar, birisi te-

vile yeltenmedii sürece, bu konuda -Allah’a hamdolsun- doru ve sa-

hih bilgiye sahiptir. Sradan bir insan tevile kalkrsa artk avam deil-

dir ve aklc-tcvili benimseyen snflara katlr. Böyle bir insan, tevil eri-

atn getirdii eyin zahiriyle çelimedii sürece, teviline göre davranr

ve o tevile göre Allah’a kavuur: Tevilinde ya doru yapmtr veya ha-

taldr.

Binaenaleyh sradan insanlar -Allah’a hamdolsun- salam inanç sa-

hibidir. Çünkü onlar inançlarn daha önce belirttiimiz gibi Yüce

Kitab’n zahirinden almtr ki, bu al inancn kesin olmasn zorunlu

klar.

öyle ki: Tevatür,147 bilgiye ulatran yollardan birisidir. Bilgiden

amaç, kuku ve tereddüt olmakszn, bilinen eyin bildiimiz tarzda ol-

duuna dair kesin kanaatten ibarettir, inkâr edilemeyecek bir rivayet

zinciriyle (tevatür) bizde sabittir ki, Kur’an Allah’n elçisi olduunu id-

dia edip iddiasnn doruluunu gösteren kantlar getiren bir insan ta-

rafndan bize getirildi. Söz konusu kant, Kurian’dr ve kimse Kr’an’n

benzerini getirmeye güç yetiremez. Binaenaleyh Hz. Peygamberin Al-

lah’n bize gönderdii elçisi olup bugün elimizdeki Kur’an’ getirdii ve

o kitabn Allah’n kelâm olduunu bildirdii inkâr edilemeyecek bir ke-

sinlikle sabittir. Bütün bunlar, bizde tevatür düzeyinde sabit hususlar-

dr. O halde Kur’an’m doru haber ve ayrc söz olduuna dair bilgi-

miz sabittir.

Deliller, semi' 48 veya aklî delillerdir. Bir ey hakknda hüküm verdi-

imizde, o eyin verdiimiz hükme göre olduunda hiçbir kuku yok-

tur.

Durum belirttiimiz gibi olduuna göre, sâlik inancn Yüce

Kur’an’dan alr. Kur’an, bir eye delil olmada akl kant gibidir. Çünkü
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o ‘önünden veya ardndan batln giremedii, hikmetli ve övülenin katndan

gelmi’ 149 dorudur. Sâlik, bu asl sabit iken, akllarn kantlarna muhtaç

kalmaz. Çünkü klcn asl olduu keskin delil sabit, ona göre seçtii

akide ise kesinlemitir.

Yahudiler Hz. Muhammed’e -s.a.v- öyle demi: ‘Bize Rabbini

tasvir et.’ Bunun üzerine Allah ihlâs suresini indirmi, onlara akl kant-

larndan bir tek kant bile sunmamtr.

Allah öyle buyurmu: ‘De ki O Allah’, böylelikle varl ispat etmi,

Tekfir .’ 150 Rurada sayy reddetmi ve Allah’n mutlak birliini ortaya

koymutur. ‘es-Samed’dir.’ Burada ise cisim olabileceini reddetmi.

‘Dourmam ve dorulmamtr.’ 151 Burada ise baba ve çocuk olmay

reddetmitir.
‘

O’nun hiç kimse dengi deildir.
5,52 Bu ayette ei olabilecei-

ni reddetmitir. Orta olabileceini de
c
Yerde ve gökte Allah'tan baka

ilâh bulunsayd
,
gök ve yer bozulurdu

’153 ayetinde reddetmitir.

Aklc kandama yöntemini benimseyen kimse bu anlamlarn do-

ruluuna aklla kesin kant ister. Hâlbuki bu lafz anlamn doruluuna

tanktr.

Ne tuhaf! Allah’ kant sayesinde bilmek isteyen ve aratrmayan

tekfir eden bu adam, acaba, inceleme yapmazdan önce ve yaparken na-

sld? Müslüman m idi, kâfir mi? Namaz klyor muydu, oruç tutuyor

muydu? Hz. Muhammcd’in peygamber olduuna inanyor muydu? Al-

lah'n mevcut olup olmadna inanyor muydu? Bütün bunlara inan-

yor idiyse böyle bir ey, avamn halidir. Bu durumda böyle insanlar

kendi hallerine braksn ve hiç birisini tekfir etmesin. Bunlara ancak ke-

lâm ilmini okuyunca ve inceleyince inanmsa o zaman böyle bir yön-

temden Allah’a snrz. Çünkü kötü düünce, sahibini imandan çk-

maya sevk etmitir.

Kelâmclar -Allah raz olsun- bu ilmi, Allah’n bilgisini zihinlerine

yerletirmek için ortaya koymu veya bu ilimde yazdklarn yazm de-

ildir. Onlar, hasmlarn susturmak için kelâm ilmini gelitirdi. Söz

konusu hasmlar, Tanr’y veya niteliklerini veya bir niteliini veya pey-

gamberlii veya bilhassa Hz. Muhammed’in peygamberliini veya âle-

min sonradanhm (hudûs) veya ölümden sonra tekrar bedenlere iadeyi

veya har-neri ve ahiretle ilgili meseleleri inkâr edenlerdir. Aynca on-

lar, Kur’an’ inkâr eden, onu yalanlayan ve kar çkanlardr. te kelâm-
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clar, sradan insanlarn inançlarna kuku sokmasnlar diye, bilhassa

doru olduuna inandmz eyleri geçersiz saymaya sevk ettiini iddia

ettikleri belirli bir yöntemle inkârciara kar kandar ortaya koymak is-

temitir.

Bu balamda mücadele alannda bir türedi çkar çkmaz, bir Earî

veya baka bir aklc onun karsna dikilmi, inkârclardan bir kiiyi bile

olsa kesin kantla inanca döndürmek ve Muhammed ümmetine katma

hrs ve arzusuyla klca bavurmamtr. Çünkü iddiasnn doruluunu
gösteren susturucu kant getiren kimse -ki o Hz. Peygamberdi- artk

yoktu. Bu nedenle bilgili insan için kesin kant, peygamberin mucizesi-

nin yerini almt. Kantla Müslümanla dönen kii, klç nedeniyle

Müslüman olandan daha doru Müslüman’dr. Çünkü korku, inam

ikiyüzlülüe sevk etmi olabilir. Hâlbuki kant sayesinde Müslüman

olan böyle deildir. Bu nedenle kelâm bilginleri cevher ve araz ilmini

gelitirmitir ki, baka bir gayeleri de yoktu. Bir ehirde bir kelâmc kâ-

fi!

Binaenaleyh insan Kur’an’n Allah kelâm olduuna tam ve kesin

olarak inanmsa inancn tevile veya yoruma sapmadan dorudan

Kurandan almaldr.

Allah ‘Ö’nun benzeri yoktur, O iiten ve görendir
’ 154

ayetiyle yaratkla-

rndan birisinin O’na veya O’nun bir eye benzemesinden kendisini

tenzih etmitir. Baka bir ayette "izzet sahibi Rabbin onlarn nitelemelerin-

den münezzehtir
’ 155 buyurmu.

Allah ahiret diyarnda görüleceini ‘O gün yüzler vardr Rablerine

bakarlar
’156

ayetinin zâhiriyle ortaya koymutur. Baka bir ayette ise

"Hayr, onlar o gün Rablertnden perdelidir\' 57 buyurmutur.

Allah (hakikat ve mahiyetinin bilinmesi anlamnda) ihata edileme-

yeceini ‘Gözler O’nu idrak edemez31 *8
ayetiyle ifade etmitir.

Allah kadir {güç yetiren, yapabilen) olduunu ‘O her eye güç yeti-

rendir
’159 anlamndaki ayetiyle ortaya koymutur.

Allah, Âlim (bilen) olduunu ‘

Her eyi bilgi olarak kuatmtr’'60

ayetiyle ortaya koymutur.

Allah Mürîd (irade eden, dileyen) olduunu ‘

Dilediini yapandr’161

ayetiyle ortaya koymutur.
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Allah Semî (iiten, duyan) olduunu ‘

Allah iicmitir
’ 162

ayetiyle or-

taya koymutur.

Allah Basîr (gören) olduunu ‘

Allah’n gördüünü bilmez mi?’ 163 aye-

tiyle ortaya koymutur.

Allah Mütekellim (konuan) olduunu ‘Allah Musa ile konumu-

tur
’ 164

ayetiyle ortaya koymutur.

Allah Hayy (diri, hayat sahibi) olduunu ‘Allah kendisinden baka

ilâh olmayandr, O diri ve her eyi ayakta tutandrms ayetiyle ortaya koy-

mutur.

Allah peygamberler gönderdiini ‘Biz senden önce de kendilerine

vahyettimiz adamlar elçiler olarak gönderdik’ 166 ayetiyle ortaya koymu-

tur.

Allah Hz. Muhammed’in peygamberliini
‘Muhammed Allah’n pey-

gamberidir
’’167

ayetiyle, son peygamber olduunu ise ‘Peygamberlerin

sonuncusu’ ayetiyle ortaya koymutur.

Allah her eyi yaratann kendisi olduunu ‘

Allah her eyin yaratcs-

dr5168
ayetiyle ortaya koymutur.

Allah cinlerin yaratlmasn ‘Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler

diye yarattm ’'69
ayetiyle ortaya koymutur.

Allah bedenlerin yeniden yaratlacan ‘Sizi onlardan yarattk ve on-

larda sizi yenileriz ve onlardan çkartrz’170
ayetiyle ortaya koymutur.

Çeidi ayederde iman etmek, har-nei.r, kaza, kader, cennet, cehen-

nem, kabir, mîzân, havuz, srat, hesab, amel defterleri gibi hususlar ve

inanlmas gerekli her eyi dile getirmitir. Bir ayette öyle buyurur:
‘

Biz

kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik’. 171

Kur’an, kendisine kar çklmak istendiinde aciz brakma özelli-

iyle Hz. Peygamber’in mucizesidir. Onun benzerini getirme talebi

‘Onun gibi bir kitap getiriniz
” 72

ayetiyle dile getirilmi, ardndan kar

koymann asla baarlmayacam u ayedc kesin olarak belirtmitir:

‘Cinler ve insanlar böyle bir Kur’an getirmek üzere toplamayd, birbirlerine

yardmc olsalar bile benzerini getiremezlerdi’. 173 Baka bir ayette

Kur’an’n benzerini getirmek isteyen kimsenin acizliini ve böyle bir

ey yapabilmenin güçlüünün itirafn öyle dile getirmitir: ‘Sonra dü-

ünmü ve ölçmü... Kukusuzbu etkili bir sihirdir (demi)’174
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Binaenaleyh akll insan Kur’an’a muhtaç olduu gibi onda der-

mansz hastalar için deva ve ifa da vardr. Nitekim Allah öyle buyur-

mutur: ''Biz Kur’an’dan müminler için ifa ve rahmet olan eyleri indir-

mekteyiz.
,17S Kur’an, kurtulu yoluna niyetlenip yüksek derecelere ula-

mak isteyen ve kuku ve tereddütlerin bulap vakti zayi eden ve sknt-

lara yol açan bilgileri terk etmek isteyen için ifal ve ikna edicidir.

Çünkü böyle bir yola (kelâm ilmi) yönelen kimse nadiren kukudan

kurtulabilir ve kendi nefsini terbiye ve onu güzel huylarla süslemekle il-

gilenebilir. Çünkü bu yola giren kimse vaktini dta bulunmayan hasm-

lar ikna ve onlarn kukularn gidermede harcar. Bu kukular, hasmda

bulunabilecei gibi bulunmayabilir dc. Kukular mevcut ise o zaman

eriatn klc daha ikna edici ve susturucudur.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘insanlarla ‘Allah’tan baka ilâh

yoktur
5

deyip bana ve benim getirdiime inanncaya kadar savamakla

emrolundum.’ Bu Peygamber buyruudur. Hz. Peygamber, bizi inkâr-

clarla tartmaya tevik etmedi. Kendilerine söylenenlere kar direnir-

lerse o zaman klç ve cihat konuur. Nasl olur da vaktimizi, görmedi-

imiz ve bize bir ey söylememi mevhum bir hasma harcayabiliriz ki?

Hâlbuki böyle bir durumda biz, sadece kendi içimizdeki kukuyla kar
karyayz ve onun bakasndan geldiini zannetmekteyiz.

Bununla beraber kelâmclar —Allah raz olsun!- gayret sarf etmi,

yapmadklar i, kendilerini megul edene nazaran daha lüzumlu olsa

bile, sadece iyilii amaçlamtr. Allah, herkesi kendi maksadna göre

yararlandrr.

Sözü uzatmaya sebep olmasayd, ilimlerin makam ve mertebelerin-

den söz eder, deerli olsa bile insanlarn büyük bölümünün kelâm ilmi-

ne muhtaç olmadklarn açklardm. Bir ehirdeki tek doktor gibi, bir

kelâmc bir ehre yeterlidir. Dinin firû’ (ameli, pratik) meselelerini bi-

len fakihler ise öyle deildir. nsanlar eriat bilginlerinin çok olmasna

muhtaçtr. eriatta ise Allah’a hamdolsun, herkes için yeterli ve kâfi bil-

giler vardr. -

Bir insan teorik ilim sahiplerinin cevher, araz, cisim, cisimsel, ruh,

ruhsal vb, gibi terimlerini bilmeden ölse Allah bundan bir ey ona sor-

maz. Allah, insanlara özellikle kendilerine farzkld vecibelerden sora-

caktr. Allah, bizi kendisinden utanmak duygusuyla rzklandrsn!
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VASIL

Genel Anlamda nanlmas Gereken Meseleler

Bunlar Bir Delile veya Kanta Bakmakszn Kabul Edilen,

slam Ehlinin Akidesidir.

Müslüman kardelerim! Allah bize ve size iyilik yazsm! Kur’an’da

kendisini ve peygamberliini yalanlayan kavmine Hûd Peygamberin
cBen Allah’a iman ediyorum ve sizin ortak kotuklarnzdan da uzak ol-

duuma tanklk ediyorum’ dediini biliyoruz. Hûd peygamber -as.-

Allah’n kullarn huzurunda toplayp zaten bildii eyi onlara soraca-

n örendii için, kendisinin Allah’a ortak komaktan uzak durup

O’nun mutlak birliini ikrar ettiine, -yalanlam olsalar bile- kavmini

tank tutmutur. Bildii halde Allah’n kullarna onu sormas, her tan-

n tankln yapmas için, kullarn leh ve aleyhinde kant ortaya koy-

mak amac tar.

Bir rivayette ezan sesinin ulat yerlerde ezan duyan canl-cansz

herkesin müezzinin lehinde tanklk edecei bildirilmitir. Bu nedenle,

‘eytan ortaklaryla birlikte ezan okunurken srtm döner.’ Baka bir ri-

vayette ise ‘yeliene yellene’ denilir. Bunun nedeni, eytann müezzinin

sesini duyup onun lehinde tanklk etmek zorunda kalmak istememesi-

dir. Tanklk ederse bu tanklk sayesinde lehinde tanklk edilenin mut-

luluu uruna çalan kimselerden birisi olurdu. Hâlbuki eytan serapa

dümandr ve ondan bize asla bir iyilik gelmez. Allah'n lineti üzerine

olsun.

Kendisini tank tutman itibarîyle, dümann bile lehinde tanklk

etmek zorunda brakyorsan, dostun, sevgilinin ve dinda ve yoldann

lehinde tanklk etmesi daha uygundur. Senin de dünya ve ahirette ken-

di nefsine kar birlik ve imam kabul ettiine dair kendi nefsini tank

tutman en uygunudur.

Birinci Tanklk

Kardelerim ve dostlarm! Allah hepinizden raz olsun. Zayf, yok-

sul, her an ve saniyede Allah’a muhtaç, bü kitabn yazar olan kul, sizi

kendisine tank tutar. Bu kitabn yazar, Allah’, meleklerini ve mümin-
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lerden yannda hazr bulunan ve onu duyanlar tank tuttuktan sonra,

sizi de söz ve inanç olarak unlar kabul ettiine tank tutar:

Allah Teâlâ tek ilâhtr, Ulûhiyetinde kincisi yoktur.

O, eten ve çocuktan münezzehtir.

Her eyin sahibidir, orta yoktur, hükümdardr, veziri yoktur.

Yaratan’dr, O’nunla beraber idareci yoktur.

Özü gerei vardr, kendisini var edecek bir Yaratan’a muhtaç de-

ildir. Aksine kendisinin dndaki her mevcut, var olmada O’na muh-

taçtr. Dolaysyla bütün âlem O’nun vastasyla mevcut olmutur. Sa-

dece O, özü gerei varlk ile nitelenmitir.

Varlnn balangc yoktur, bekâsnn sona ermesi mümkün de-

ildir. O srf varlktr, snrlanmaz.

Kendi kendine vardr. Mekânh bir cevher deildir ki O’nun adna

bir mekân takdir edilebilsin; araz deildir ki bekas imkânsz olsun; ci-

sim deildir ki hakknda cihet ve yönde bulunmak düünülebilsin.

O, yönlerden ve boyutlardan münezzehtir.

Dilerse kalplerle ve gözlerle görülür.

Ayette buyurduu gibi ve kendi kast ettii anlamda Ar’ üzerinde

istiva etmitir. Nitekim Ar ve onun dndaki her ey de, Allah vasta-

syla denge bulmutur. in ba ve sonu O’na aittir.

O’nun akledilir bir benzeri olmad gibi, akllar da O’na delil ola-

maz. Zaman O’nu snrlayamaz, herhangi bir mekân O’nu tayamaz.

Aksine Allah var idi ve hiçbir mekân yoktu, imdi de öyledir.

Allah mekân ve mekânly yaratm, zaman ina etmi ve ‘Ben

Tek, Diri’yim’ demi. Yaratklar korumak kendisine güç gelmez. Yara-

tlmlar yaratmaktan dolay daha önce sahip olmad bir nitelik ken-

disine dönmez.

Allah, sonradan var olanlarn O’na veya O’nun onlara yerlemesi

veya onlarn O’ndan önce veya O’nun onlardan sonra olmasndan mü-

nezzehtir. Bilakis öyle denilir: ‘Allah var idi ve O’nmla beraber baka

bir ey yoktu.’ Çünkü ‘önce’ ve ‘sonra’ Tann’nn yaratm olduu za-

mann kiplerindendir. Allah, uyumayan el-Kayyûm, kar konulamayan

el-Kahhâr’dr. ‘O’nun benzeri yoktur.’
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Aiiah Ar’ yaratm ve onu istiva snr yapmtr. Kürsü’yü var

etmi ve ona gök ve yerleri sdrmlar.

Allah el-Aliykir. Levha’y ve Yüce Kalem’i ömeksiz bir ekilde ya-

ratm, ayrm ve hüküm gününe kadar yaratklar hakkndaki bilgisine

göre katip diye görevlendirmitir.

Allah bütün âlemi daha önceki bir örnek olmakszn yaratmtr.

Yaratklarm yaratm, ibda etmi ve yaratanlarn yaratandr.

Ruhlar bedenlere eminler olarak indirmi, ruhlarn indirildii bu

bedenleri yeryüzünde (ruhlar adna) halife yapmtr.

Göklerde ve yeryüzünde bulunan ‘her eyi kendisinden bize amade

klmtr.’ Dolaysyla her bir zerre, O’ndan ve O’na doru hareket eder.

Allah her eyi kendilerine ihtiyaç duymadan ve onu yaratmas için

zorlayc bir neden olmakszn yaratmtr. Allah'n ilmi yaratt eyleri

yaratacam .
belidemitir.

Dolaysyla Allah
c
llk. Son, Zahir ve Bâtn’dr .’176 ‘O her eye güç yeti-

rendir.’177

‘Allah her eyi bilgi olarak kuatm’, 17*
‘her eyi sayca saymt

r

.’179 ‘O,

gizliyi ve aç bilendir.
>m

‘Gözlerin hain bakn ve gönüllerin sakladm
bilir.’

181 Her eyi yaratmken, nasl olur da her eyi bilmesin? ‘Yaratan

bilmez mi? O latif ve her eyden haberdardr
’1*2

Allah eyleri var olmadan önce bilmi, bilgisine göre yaratm, do-

laysyla Allah eyleri sürekli bilicidir. Yaratma yenilendiinde Allah'n

bilgisi yenilenmez. O, bilgisiyle eyleri salamca yaratm ve tahkim

etmi. Dilediini bilgisiyle eyler üzerinde hükümran yapar.

Allah mudak anlamda tümelleri bildii gibi sahih akl sahiplerinin

görü birlii ve ittifakyla tikellen de bilir. Allah, ‘gayb ve ahadeti bilen-

dir ."*
3 c
Allah onlarn kotuu ortaklardan münezzehtir

Allah
‘

diledini yapandr.’™ O yeryüzü âleminde ve göklerde var

olanlar irade etmi. rade edinceye kadar kudreti herhangi bir eye

ilimedii gibi bir eyi bilmeden o eyi irade etmez .

188 Çünkü Allah'n

bilmedii bir eyi dilemesi ya da yapmama gücüne sahip Muhtar Al-

lah’n dilemedii bir eyi yapmas aklen imkânsz olduu gibi bu haki-

katlerin nispetlerinin baka bir diride bulunmas ya da niteliklerin ken-

dileriyle nitelenenden bakasnda bulunmas imkânszdr.
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Varlkta bulunan isyan-itaat, kazanç-hüsran, köle-hür, souk-scak,

diri-ölü, gerçekleme-kaybolma, gündüz-gece, itidal-sapma, kara-derya,

çift-tek, cevher-araz, iyilik-hastalk, sevinç-keder, ruh-beden, karanlk-

aydnlk, yer-gök, bilemc-ayrma, çok-az, dal-kök, beyaz-siyah, uyku-

uykusuzluk, zahir- bâtn, hareketli-duraan, kuru-ya, kabuk-öz; ksaca

birbiriyle çelien ya da zt veya benzer bütün bu bantlar. Tanr tara-

fndan irade edilmitir.

Nasl olur da kendisini yaratt halde, bir ey Hakkn murad ol-

masn? Nasl olur da el-Muhtar (Seçen) dilemedii bir eyi yaratr?

O’nun emrini geri çevirecek kimse olmad gibi hükmünü engelleyecek

kimse de yoktur.

‘Allah mülkü dilediim verir ve dilediinden çeker alr. Dilediini aziz

eder, dilediini zelil eder."*
7
‘Allah dilediini saptrr ve dilediini hidaye-

te erdirir.’ Allah ne dilerse o olur ve neyin olmasn dilemezse o olmaz.

Bütün yaratklar Allah'n dilemedii bir eyi dilemek üzere poplan-

sayd onu dileyemez, yaratmak istemedii bir eyi yapmak için toplan-

sayd, onu yapamazlard. Onlar, sadece Allah dilemelerini istediinde

onu dileyebilir. Aksi halde, onu yapamaz, ona güç yetiremez ve Allah

onlara bu gücü vermezdi.

O halde küfür ve iman, itaat ve isyankârlk, Allah’n meiyeti, hik-

meti vc iradesinden kaynaklanr. Allah ezelden beri daima bu iradeyle

nitelenmitir.

Alem (ilâh) ilimde kendi hakikatinde sabit olsa bile yoktur, mev-

cut deildir. Sonra, Allah onu yaratmtr. Allah’n âlemi yaratmasnda

bir düünce veya bilgisizlik veya bilginin olmayndan kaynaklanan bir

düünme (tedebbür) bulunup o düünce ve inceleme bilmediinin bil-

gisini Allah’a vermi deildir. Allah böyle bir eyden pek yüce ve mü-

nezzehtir. Allah ezelî bir ilme göre ve âlem hakknda hüküm sahibi

münezzeh-ezelî bir iradenin belirlemesiyle âlemi zaman, mekân, olgular

ve renklere sahip bir ey olarak var etmitir. Binaenaleyh varlkta Al-

lah’tan baka gerçek anlamda irade sahibi yoktur. Nitekim Allah ‘Siz Al-

lah dilerse dileyebilirsiniz
ms diye buyurandr. .

O Allah bilip (ilmine göre) salamca yaratt, dileyip dileine gö-

re özelletirdii ve takdir edip var ettii ulvî ve süflî âlemden hareket

eden ve etmeyen her eyi iitir, görür. Uzaklk onun duymasn engel-
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lemez; çünkü O, çok yakndr: Yaknlk görmesini engellemez. Ayn
zamanda O, çok uzaktr. O nefsin iç konumasn veya dokunu ann-

daki gizli temas sesini duyar. Kapkaranlk içindeki siyah veya suyu suda

görür. Karma veya karanlklar veyak O’nu perdelemez. ‘O her eyi

duyan ve görendir.’

Önceki bir suskunluktan veya mevhum bir sükûttan olmakszn,

Allah, tpk bilgisi, iradesi ve kudreti ve benzeri dier niteliklerinde ol-

duu gibi, ezelî-kadîm bir kelâm ile konumutur. Allah Musa ile ko-

numu, konumasn Tenzil (Kur’an), Zebûr, Tevrat ve ncil diye isim-

lendirmitir. Konumada harfler, sesler, nameler, diller yoktu. Çünkü

Allah seslerin, harflerin ve dillerin yarancsdr.

Allah’n konumas dilsiz ve damaksz olduu gibi iitmesi de ku-

laksz ve duyma kanal olmakszn, görmesi de göz bebei ve kirpiksiz,

irade etmesi kalp ve uzuvsuz, bilgisi de zorunluluk veya kant inceleme

olmakszn vardr. Allah’n hayat, unsurlarn karmndan meydana ge-

len kalbin teneffüs etmesine bah deildir. O’nun zat, artma ve eksiklik

kabul etmez.

Münezzehtir, münezzeh! Uzaktan yakndr, otoritesi güçlüdür, ih-

san yaygn, lutfi boldur. O’nun dndaki her ey cömertliinden ta-

mtr. O’nun ihsan vc adaleti kendisi için açar ve daraltr.

Alemi örneksiz yaratp var ettiinde, onu en güzel ve mükemmel

ekilde gerçekletirdi. Mülkünde orta yoktur vc yönetiminde O’nunla

beraber bir idareci yoktur.

Bir nimet verir de nimetlendirirse bu O’nun ihsandr. ayet sknt

verir ve azap ederse bu da O’nun adaletidir. Allah bakasnn mülkünde

tasarrufetmemitir ki, hakszlk ve zulüm yapt söylenebilsin. Bakas

nedeniyle bir hüküm kendisine yönelmez ki, bu nedenle korkmak ve

çekinmekle nitelensin. O’nun dndaki her ey, kahrnn otoritesi altn-

dadr. Allah kendi irade ve emrine göre tasarruf eder.

Allah sorumlularn nefislerine takva duygusunu ve taknl ilham

edendir. O dilediklerinin günahlarn siler, dilediklerininkini dünyada

ve dirili günü' cezalandrr. O’nun adaleti ihsannda hükümran olmad-

gibi, ihsan da adaletinde hükümran deildir.

Allah âlemi iki kabza 189
olarak ortaya çkartm, alenidekiler için lci

mertebe yaratm ye öyle buyurmu: ‘unlar cennete, onlarla ilgilen-
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mem ve unlar cehenneme, onlarla da ilgilenmem.’ Burada hiç kimse

itiraz etmez, çünkü orada Hakkn dnda kimse yoktur. Dolaysyla her

ey Tann’nn isimlerinin tasarrufu altndadr. Binaenaleyh birisi azap

isimlerinin, dieri ise nimet isimlerinin alanda bulunur.

Allah bütün âlemin mutlu olmasn dilemi olsayd, mutlu olur,

bütün âlemin bedbaht olmasn diieseydi hiç birisi mutlu olamazd. Fa-

kat Allah öyle bir ey dikmemitir. Dolaysyla her ey O’nun istedii
>

gibi olmu, dünyada ve kyamet gününde bir ksm mutlu, bir ksm
bedbaht olmutur. el-Kadîm’in verdii hükmün deitirilmesi imkân-

szdr.

Allah elli vakit mesabesindeki be vakit olan namaz hakknda öyle

buyurmu: ‘Benim katmda söz deimez ve ben kullanma zülmedici dei-

lim'190 Çünkü ben kendi mülkümde tasarruf etmekteyim ve kendi ira-

demi mülkümde uygulamaktaym.

Bunun nedeni, ba gözü ve iç gözün körletii, düünce ve gönül-

lerin kavrayamad bir gerçektir. Söz konusu gerçek, Tanr’nn ilgi

gösterdii ve bildirme mertebesinde takdir edildii kullarna yönelik

ilâh bir vergi ve rahman bir cömertlik sayesinde bilinebilir. Böylece o

kul, bildirildiinde, Ulûhiyetin bu taksimi verdiini ve onun el-

Kadîm’in ince srlarndan birisi olduunu örenir.

Kendisinden baka fail olmayan Allah münezzehtir. O’nun dn-
daki hiçbir eyin varlnn kayna kendisi deildir. ‘Allah sizi ve yaptk-

. larnz yaratmtr.’191 ‘O yaptndan sorumlu deildir, onlar ise sorumlu

olacaktr.’
192

‘Kesin kant Allah’a aittir, ayet diieseydi, onlarn hepsine hida-

yet ederdi."
93

ikinci Tanklk

Allah’, meleklerini, bütün yaratklarn ve sizleri Tann’nn birlii

konusunda kendime tank tuttuum gibi, ayn ekilde Allah’, melekle-

rini, bütün yaratklarm ve sizleri seçtii, ayrd ve bütün yaratklan

içinden temyiz ettii kiiye iman ettiime de tank tutuyorum. O Efen-

dimiz Muhammed’dir (sav). Allah onu bütün insanlara ‘müjdeleyen,

korkutucu5194 ve ‘
izniyle Allah’a çaran ve aydnlatc bir kandil olarak' 195

göndermitir.
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Hz. Peygamber Rabbnden kendisine indirilen eyleri tebli etmi,

verilmi sorumluluu yerine getirmi, ümmetine nasihatler etmi ve

kendisine uyan herkesin bulunduu Veda Hacc’nda vakfe yapm, hut-

be okumu ve hatrlatm, korkutmu ve sakndrm, müjdelemi,

uyarm, ödül vaat etmi, tehditle korkutmu, yam ve güriemitir.

Bu hatrlatmay bir kiiyi dlayp dierine tahsis etmemi, tebliini Bir

ve es-Samed’in izniyle yapm, sonra öyle buyurmutur: ‘Dikkat edi-

niz, tebli ettim mi?’ Orada hazr bulunanlar Tebli ettin, Ey Allah’n

peygamberi!’ diye karlk verince Hz. Peygamber ‘Allah’m! Tank ol’

demitir.

Ben, Hz. Peygamber’in getirdii her eye bildiklerim ve bilmedik-

lerimle beraber iman ediyorum. Onun getirdii hususlardan birisi,

ölümün Allah katnda belirlenmi bir süreden sonra gerçekleeceidir.

Ölüm geldiinde artk ertelenmez. Ben de buna hiçbir kuku ve tered-

düt olmakszn inanyorum.

Kabirdeki iki sorgu meleinin sorgusunun gerçek olduuna inan-

yor ve bunu kabul ediyorum. Kabir azab ve bedenlerin kabirlerden di-

riltilmesi haktr. Allah’a (amel defterinin) sunulaca haknr, havuz hak-

tr, terazi haktr, defterlerin açlmas haktr, srat haktr, cennet haktr,

cehennem haktr.
c
Bir grup cennete ve bir grup cehenneme,m ifadesi halt-

tr. Bir grup hakknda o günün güçlükleri haktr, baka bir grup için ise

‘En büyük korku kendilerini üzmez
'197 denilmesi haktr.

Meleklerin, peygamberlerin, müminlerin efaat etmesi ve Merha-

metlilerin Merhametlisinin efaatten sonra dilediklerini ateten çkart-

mas haktr. Müminlerden büyük günah ileyen bir grubun cehenneme

girecei ve ardndan efaat ve ihsan sayesinde oradan çkaca haktr.

Müminlerin ve birleyenlerin cennetlerde ebedî nimette kalacaklar hak-

tr. Cehennemliklerin de atete ebedî kalaca haknr. Peygamberlerin ve

kitaplarn Allah katndan getirdii her ey -anlam bilinse de bilinmese

de- haktr.

te bu, kendi nefsim hakkmdaki tanklmdr. Bu tanklk, her ne-

rede bulunursa bulunsun, kime ularsa sorulduunda yerine getirmesi

gereken bir emanettir.

Allah bizlere ve size bu imanla fayda versin ve bu dünyadan ebedî

hayat diyarna göçerken onun üzerinde kalmay nasip etsin! Allah bizi
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orada ikram ve honutluk diyarna yerletirsin ve bizim ile ‘içecekleri

katran’ olanlarn bulunduu yer arasna perde koysun!

Allah bizleri kitaplarn sa elle alan ve içecei rcyyan olan Havuz’a

gidenlerden ve terazisi ar gelen ve srat köprüsünde ayaklar kayma-

yan kimselerden eylesin. O nimet veren ve ihsan edendir. ‘Bizi buna

ulatran Allah münezzehtir. Bize hidayet etmemi olsayd, biz ona ulaa-

mazdk. Kukusuz ki Rabbimizin elçileri doruyu getirmitir.
,m

,
#*#

te bu, özede ve ksaca, taklitçi ve aklc (ehl-i nazar) müminlerden

avamn inancdr. Ardndan -Allah izin verirse- el-lhtisâr fi'l-l’tikacTm

içerdii âdiye ve nâiye (eitimli ve avam) akidesini en veciz bir anla-

tmla zikredeceim. Onda bu dinin delillerinin kaynaklarna dikkat çe-

keceim ve örenmek isteyen onu kolayca ezberleyebilsin diye onu

Risâletü1-Ma‘lum min Akaidi Ehli’r-Rüsûm diye isimlendirdim. Ardndan

Ehlullah’n seçkinlerinin akidesini zikredeceim. Onlar, Allah yolunun

muhakkikleri ve keif ve vecd ehlidir. Onu da Marifet diye isimlendirdi-

im bir risalede özetledim. Onun ile bu kitabm girii tamamland.

Seçkinlerin inancna ise içerdii kapallk nedeniyle, müstakil bö-

lüm ayrmadm. Bunun yerine kitabn çeidi bölümlerine yeterli ve açk

bir ekilde -fakat dank- serpitirdim. Allah, kimi o inançlar anlamay-

la rzklandnrsa seçkinlerin halini anlar ve bakalarndan ayrt eder.

Çünkü o, ardnda varlacak bir hedef bulunmayan gerçek bilgidir ve

doru sözdür. Gören ve kör onda eittir. O inanç, uzaklar yakma katar,

düükleri yükseklere eklemler.

Allah baarya erdirendir, O’ndan baka Rab yoktur.

VASIL

nançlar Karsnda Eitimli ve Sradan nsanlar

Eitimli öyle demi: Dört bilgin istiva çizgisinin altndaki Eryen

kubbesinde bulumu. Birincisi Magripli, kincisi doulu, üçüncüsü
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aml, dördüncüsü Yemenli idi. Bilimler hakknda ve isimler ve betim-

ler arasndaki farktan söz etmi, birbirlerine öyle demiler: ‘Sahibine

ezelî mutluluk vermeyen ve taycsn zamann etkisinden kurtarmayan

bilgi yararszdr. Geliniz! Sahip olduumuz ilimler arasndan hangisinin

istenilenlerin en yücesi, kazanlan ilimlerin en kymetlisi, örenilenlerin

en üstünü ve övünülen eylerin en kymetlisi olduunu aratralm. Ba-

tl öyle demi: ‘Bende (arazlarm) taycs kendi bana var olan cev-

herin bilgisi vardr.’ Doulu ‘Bendeki ilim, tayan-taman ve gereklinin

bilgisidir’, aml ‘Bende ömeksiz yaratma ve biletirme ilmi’, Yemenli

‘Bende özedeme ve düzenleme ilmi vardr’ demi. Ardndan öyle de-

miler: ‘Her birimiz sahip olduu bilgiyi izhar etsin ve ortaya koysun.’

BRNCÎ FASIL

Batlnn Diliyle Kâim Taycnn (Cevherin) lmi

Batk imam kalkm ve öyle demitir: ‘lmimin mertebesi nedeniy-

le öncelik benimdir. lkseller hakkndaki hüküm, benim hükmümdür.’

Toplantda bulunanlar öyle demitir: ‘Anlat ve özetle! Doyurucu ve

susturucu ekilde konu.’

Bölüm: Sonradan Var Olann Sebebi Vardr

Batl âlim öyle demi: Var olmayp sonradan meydana gelen ve

hakknda zamanlarn eit olduu ey için (var olduu) o anda bir olu-

turucu (yaratc) bulunmaldr.

Bölüm: Sonradan Var Olanlardan Bota Kalamayann Hükmü

Ardndan öyle demitir: ‘Bir durumdan müstani kalamayan her

hangi bir ey, o durumun hükmüne sahiptir. Fakat bu durum, söz ko-

nusu eyin yaratma âleminden olmasna baldr. Dolaysyla aratrma-

c onu incelemeli ve inceleyen ona güvenmelidir.’

Bölüm: Beki ve Kadîm’in Yokluu

Varlk bir eyin ayrlmaz özellii ise o eyin yokluu imkânszdr.

Yok iken var olan eyin de, kadîm olmas imkânszdr. Böyle bir eyin
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yokluu imkânsz olmasayd, kadimlikle zddnn (hâdislik) kendisine

elik etmesi gerekirdi. Zddnn yokluu imkânsz deil ise o zaman

kendisinde hâdislik daha yerleiktir. Zdd mevcut ise var olmu olan bu

ey için de (yokluk) imkanszlard. art sahih olduu ve ba salamca

durduuna göre, onun kendisi nedeniyle yok olmas imkânszdr.

Bölüm: Gizlenme ve Görünme

D varl ortaya çkp hüküm gerektirmeyen bir eyin zahir olma-

s imkânszdr. Çünkü o bir bilgi ifade etmez.

Bölüm: Arazn Yer Deitirmesi ve Kendisi Nedeniyle Yokluu

Fikrinin Çürütülmesi

Arazn mekânlar doldurmas imkânszdr. Çünkü araz, var olduk-

tan sonraki ikinci anda bulunduu yerden kendisi nedeniyle ayrlamaz.

Ayrlabilscydi, kendi bana var olabilir ve bir mahalle muhtaç kalmaz,

kendisi yoksunluk ile (hiçlik) nitelendii için zdd veya bir fail onu yok

etmezdi. Çünkü senin hiçlik yapmtr demen akllnn söyleyecei bir

söz deildir.

Bölüm: Balangc Olmayan Sonradan Yaratlm Fikrinin Çürü-

tülmesi
1

Varl bir eyin yok olmasna bal olan her ey, söz konusu ey

yok oluncaya kadar var olamaz. Var olmusa o zaman varlnn bagü

olduu ey yok olmu ve (varl için) sebep gerçeklemitir. Bir eyin

önceledii herhangi bir varlk, önceleyen eyin aasndadr ve orada

snrlanmtr Sonsuza dek olsa bile, bu nitelik kendisinden ayrlmaz.

Böylece varlk, iki Lâm vastasyla sabit olmutur.

Bölüm: Kadimlik . / ,1

‘Bir eye dayanann hükmüyle dayanlan eyin hükmü ayn olsayd,

i teselsüle gider ve var olmak geçerli olmazd.’ \ .i:

Bolüm: Cevher Deildir .

Sonra öyle demitir: Varln ispat ettiimiz ey boalsa ve dol-

sayd (halâ ve mele’), hiç kukusuz, kendisi yök olur, bakasn yok ede-

mezdi.
' T
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Bölüm: Cisim Deildir

Sonra öyle demitir: Bileimi kabul etse ayrr, telifi kabul etseydi

yok olur, benzerlik olsayd, (bir eye dayanann dayanlandan) üstünlük

ortadan kalkard.

Bölüm: Araz Deildir

Sonra öyle demitir: ‘Onun varl var olmak için bakasn gerek-

tirseydi, bu baka kendisine dayanmazd. Hâlbuki ona dayand orta-

dadr. O halde varlnn baka bir eye dayanmas geçersizdir. Kuku-

suz yaratmakla onu snrlamtr. Sonra, niteliin nitelii olmas imkân-

szdr. Dolaysyla bu inanca yol yoktur.

Bölüm: Yönlerin Reddi

Sonra öyle demitir: Küre yok olucu bir ey olsa bile, herhangi bir

yönü yoktur. Yönler bana doru, hükümleri benim üzerimde olsa bile,

ben onlardanm ve onlarn dndaym. O halde, o vard ve ben yok-

tum. O halde tartma ve didime hangi konudadr!

Bölüm: stiva

Sonra öyle demitir: Bir yere yerleen herhangi bir ey oradan ay-

rdabilir ve yer deitirebilir. Bizzat bir eyin paralelinde olan, oradan

uzaklaabilir. Çünkü üçlü onu snrlar ve belirler. Bu akün daha önce

ortaya koyduu hükmüyle çeliir.

Bölüm: Mutlak Birlik

Sonra öyle demitir: ‘Bir ey, türde ya da farkl iki bamsz ey-

den var olsayd, varlkta ayrma ve bir araya gelmeler görmezdik. Tak-

dir edilmi eyin hükmü gerçekleen eyin hükmüyle ayndr. Burada

itiraz eden için takdir yararl deildir.’

Bölüm: Görmek

Sonra öyle demitir: ‘Bir ey d varlnda mevcut olduunda,

göz sahibinin yüzüyle ve göz kapaklaryla snrlanm gözüyle onu

görmesi mümkündür. Earîlerin büyük ksmnn görüüne göre, gör-

meyi gerektiren sebep bir yap ile ya da onsuz varlktr. Bir yap bu-
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lunmaldr. Görmek, görülende etkin olsayd, bunu imkânsz görür-

dük.’

Kandanmak istenilen eyler, boylece, kantlariyla birlikte açklan-

mtr.
V *

Sonra, Allah’a hamd ve Peygambere salât selâm getirdikten sonra,

oturmu, oradakiler veciz anlatm ve anlamlar ince iaretlere sdrma-
s nedeniyle kendisine teekkür etmitir. /

KNC FASIL

A

Doulu Alimin Diliyle Tayc-Tanann Bilinmesi

Bölüm: Kudret

Doulu âlim ayaa kalkm ve öyle demitir: Bir eyi bir eyden

oluturmak meyil, onu hiçlikten oluturmak ise ezelin güç yetirmesidir.

Sana kar koyamayan ey, kudretinin iledii kimsedir ve bu süreklidir.

Bölüm: Him

Muhkem bir eyde salaml var etmek, salam yapann bilgisini

kantlar.

Bölüm: Hayat

Bilende hayat, ayrlmaz bir art ve kendisinde bulunan bir nitelik-

tir.

Bölüm: rade

Bir ey önde olmay ve gecikmeyi kabul ederse özellemenin ger-

çeklemesi için bir belirleyici gerekir. te bu, akla ve âdete göre, irade-

nin ta kendisidir.

Bölüm: Yaratlm rade

rade sahibi, olmayan bir eyi dileseydi, o ey olmamas yönüyle

irade edilmi olurdu.
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Bölüm: Bir Mahalde Olmayan rade

Sonra öyle demitir: Manalar, hükümlerini kendisiyle var oldukla-

r eyin dnda zorunlu klamaz. Dikkat ediniz!

3ölüm: Kelâm

çinde geçmii dile getirenin bu konumas, iradeye bal deildir.

Delil, kelâm hakknda böyle hüküm ve yarg vermitir.

Bölüm: ilmin Kadimlii

Kadîm yenilenmeyi kabul etmez, aksini düünme. Onda kendisin-

den olmayan bir ey meydana gelseydi, bu niteliin olmamasyla eksik

kalrd. Yetkinlii akl ve nasla sabit olana eksiklik nispet edilemez.

Bölüm: itmek ve Görmek

‘Seni görmese ve duymasayd, hakknda pek çok eyi bilemezdi.

Bilgisizliin ona nispeti imkânszdr. O halde bu iki niteliin bir ekilde

onda yok saylmas imkânszdr. Duymak ve görmeyi yok sayma güna-

hn ileyen kimse büyük bir günah ilemi demektir.’

Bölüm: Niteliklerin spat

Hükmün zorunlu olmas, bir anlamn onu gerektirmesi olduu gi-

bi kendi bana var olmayan bir anlamn zorunluluu da mahalle gerek

duymaktr.

By cedelci! Daha ne kadar tartacaksn. Saydan korkmaktan baka

nedir bu durum? Bu ise Bir ve Mutlak Tek’in hakikatini geçersiz kl-

maz. Saynn bir olduunu bilseydin, hiç kimseyle tartmaya girimez-

din.

Doulu öyle demitir: ‘te size bu bilgilerin taksimine göre, Ta-
yan-taman, arz ve lazm olan hakknda gerekli olan açkladm.’ .

Sözünü bitirdikten sonra yerine oturmutur. '
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ÜÇÜNCÜ FASIL

amlnn Diliyle Yaratma ve Bileimin Bilinmesi

Bölüm: Alem Allah Tarafndan Yaratlmtr

aml bilgin ayaa kalkm vc öyle demitir: ‘Sonradan var olanlar

birbirlerine benzeip, kudretin onlara ilimesi sadece zattan kaynaklan-

msa onlarn içinden mümkünlerin bir ksmnn varla çkmas hangi

delille izah edilebilir?

Bölüm: Kesb

rade, irade edilen eye gerçek anlamda iliip yoldaki bozulma ne-

deniyle meydana gelen kudret kendi gibi olmam ise ite bu, kesptir.

Kul kesp eder ve Rab takdir eder. Bunun açklanmas, seçimli harekete

ve zorunlu sarslmaya baldr.

Bölüm : Kesp Allah’n irade Ettii eydir

Kudretin art, bilgi ve irade imkân verdiinde, var etmedir. Adet

fikrini benimsemekten salon! Ulûhiyetin eksikliine sebep olan her ey,

reddedilmitir. Sonradan meydana gelmi varlkta Allah’n irade etme-

dii bir eyin olduunu kabul eden herkes, bügiden kovulmu ve tevhit

kaps yüzüne kapatlmtr. Bazen emir kast edilir ve emredilen ey
amaçlanmaz. Bu dorudur ve son derece açktr.

Bölüm: Âlemin Yaratlmas Zorunlu Deildir

Allah hakknda bir durumu zorunlu gören kimse O’nun hakknda
zorunlunun tanmn zorunluam demektir. Hâlbuki böyle bir ey,

doru mezheplerde, Allah hakknda imkânszdr. lmin öne geçmesi

nedeniyle zorunluluu benimseyen ise Zorunlu hakknda bilginlerin bi-

le geldii hükmün dna çkmtr. Hâlbuki o hüküm, doru bir hü-

kümdür.

Bölüm: Yaplamayacak eyle Yükümlü Tutma

Kulun yerme getiremeyecei eyle yükümlü tutma, akla göre

mümkündür. Biz, bunu kendi gözlerimizle gördüümüz gibi bakalar

da bize bu gibi olaylar aktarmtr.
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Bölüm: yiyi Hasta Etmek Ona Zulüm Deildir

Hiçbir eyin gerçekte hükmünün dna çkmad kimse mülkünde
icra ettii ey nedeniyle hakszlk ve zulüm yapmakla nitelenemez.

Bölüm: yilik ve Kötülük

Muhtar (seçen), en uygunu gözetmek zorunda deildir. Kukusuz
bu durum sabit ve geçerlidir. Çirkin ve kötü, sadece eriata ve gayeye

göre sabittir. Bir insan ‘iyilik ve kötülük, iyi ve kötünün zatndan kay-

naklanr’ diye iddia ederse o bilgisizin tekidir.

Bölüm: Allah’ Bilmenin Zorunluluu

Allah’ ve baka bir eyi bilmenin art, yerine getirilmediinde ge-

lecekteki bir zararn onunla irtibat ise bu durumda akla göre zorunlu-

luk doru deildir. Çünkü o, bilinemez.

Bölüm: Peygamberler Göndermek

Akl herhangi bir ii kendi bana biliyor, baka bir ii ise tek bana
bilmiyorsa o zaman bamsz bir eyin akl bilmediine ulatrmas ge-

rekir. Dolaysyla peygamberlerin gönderilmesi imkânsz deildir ve on-

lar yaratlmlar içinde gaye ve yollar en iyi bilen kimselerdir.

Bölüm: Bizzat Bir Peygamberin Peygamberliini spat

Bir yalancnn dürüstün getirdii eyi getirmesi mümkün olsayd,

hiç kukusuz hakikatler deiirdi ve kudret acizlie dönüürdü. Ayrca

böyle bir durumda yalan, izzet mertebesine dayanm olurdu. Bunlar,

Bir ve lk’in bütün yön ve anlamlarda kinciyi ispat etmesi itibaryla im-

kânsz, son derece anlamsz eylerdir.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Yemenlinin Diliyle Sralama ve Özetleme lmi

Bölüm: Yeniden Yaratma

Yemenli bilgin ayaa kalkm ve öyle demi: Bir eyi yarattktan

sonra bozan kimse onu yaratt gibi yeniden ina, edebilir.
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Bölüm: Kabir Suali ve Azab

Ruh, insann herhangi bir parçasnda bulunduunda ona canl is-

mini verebiliriz. Uyuyan yannda bulunan uyann görmediini göre-

bilir. Bunun nedeni, bilgi yollarnn farklldr. Canl, haz ve ac duya-

bilir. Neden kabul etmiyorsun ki!

Bölüm: Mizan

Bir eyin bedeli onun yerini alr ve onun hükümleri kendisi için zo-
'

runlu olur.

Bölüm: Srat

Kular havada tutabilen -ki kular cisimdir- kimse, bütün cisimleri

havada tutabilir.

Bölüm: Cennet ve Cehennemin Yaratlmas

Yaratl tamamlanm ve daire yerlemezden önce uçlar birlemi-

tir.

Bölüm: mamln Gereklilii

1

Dini uygulamak -ki gaye odur- ancak emniyet altnda mümkün
olduuna göre her zamanda bir imam (yönetici, bakan) edinmek art-

tr.

Bölüm: mamln artlan

Sonra öyle dedi: ardar yerine geldiinde (imam ile halk arasmda)

sözleme gerçekleir ve âlemin ahde vefa göstermesi gerekir. Söz konu-

su ardar: Erkek olmak, yetikin olmak, akll olmak, bilgili olmak, hür

olmak, takva sahibi olmak, cesaret, yeterlilik, Kureyli olmak, duyularn

salam ve yerinde olmas, ilim ehli ve aklclardan bir ksm böyle de-

mitir,

• *

Bölüm: ki imamn Birbiriyle Çatmas

‘ki imam çatrsa daha çok bals bulunan imam olur. Yaygn bir

bozgunculuun ortaya çkabilecei nedeniyle eksik imamn, görevden
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alnmas mümkün deilse imam braklmas zorunludur ve görevden

alnmas caiz deildir.

Eitimli öyle demitir: Böylelikle dört bilginden her birisi kendi-

since art gördüü eyleri zikretmi ve bilgi yoluna katlm ve balan-

mtr.

VASIL

Allah JBhlinden Seçkinlerin Teorik Düünce ve Keif Ara-

sndaki inançlar

Hamd himmetlerin neticelerinde akllar hayrete düüren Allah’a,

salât ve selâm Hz. Muhammed ve O’nun ailesi üzerine olsun.

Akllarn alc olmak yönünden deil, tefekkür etmeleri yönünden

snrnda durduu bir haddi vardr. Akla göre imkânsz olduunu söy-

lediimiz bir ey, bazen lâhî bir nispet bakmndan imkânsz olmayabi-

lecei gibi akl açsndan mümkün herhangi bir ey de bazen ilâh nispet

yönünden imkânsz olabilir.

Hak, yani varl özü gerei zorunlu olan ile mümkün -ki müm-

kün zatn veya bilginin bunu gerektirmi olmas nedeniyle baz kimsele-

re göre zorunludur- arasndaki ilikinin varlnn delili ve kayna, var-

lk kantlarndan sahih olarak ortaya konabilir. Delil ile delilli, kant ile

kantl arasnda ilikiyi gerçekletiren bir yö bulunmaldr. Bu yön ile

delil ve bu delil ile ulalan ey arasnda bir bant olmaldr. Bu yön

olmasayd, delilliye delil ile ulalamazd.

Tanr ile yaratklarn zat yönünden herhangi bir yönde ortak olma-

s mümkün deildir. Fakat o zatn bir takm niteliklerle nitelenmi ol-

mas yönünden bir iliki olabilir. Söz konusu ey, akllarn kendi bala-

rna örenebilecei baka bir hükümdür.

(Mesele: Zat ve Ulûhiyet)

Akim tek bana alglayabilecei her hangi bir eyi bilmek bize göre

onu görmeyi önceleyebilir. Hakkn zat ise bu hükümden uzaktr. Çün-
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kü Haklan zatn müahede, O’nu bilmeyi önceler, hatta müahede edi-

lir, fakat bilinmez. Nitekim Ulûhiyet bilinir ve görülmez. Zat ise Ulû-

hiyetin kartdr. Kelâmc bilginlerden nice aklc, teorik düüncesi yö-

nünden zatn bilgisine ulatn iddia eder, hâlbuki o bu konuda yan-

lr. Çünkü o düüncesiyle olumsuzlama ve ispat arasnda gidip gelir.

spat sahibine döner: Çünkü aklc, bilen, güç yetiren, irade eden

olmas gibi nitelikleriyle Hakka dair neyi ispat etse kendisinin tad
bir nitelii ispat etmi demektir. Olumsuzlama ise yoklua ve yok say-

maya döner. Yok sayma ise zad bir nitelik olamaz. Çünkü varlklarn

zad nitelikleri, sübûtî (var saylan olumlu) niteliklerdir. u halde yok

sayma ile ispat arasnda gidip gelen bu düünür, Allah’ bilmek hakkn-

da bir ey elde etmemitir.

(Mesele: Snrlnn Snrsz Bilmesi)

Zat gerektirmedii halde snrl, Mutlak’ nasl bilebilir ki? Müm-

künün sahip olduu bütün yönler, yokluk ve ihtiyaç özelliine sahiptir.

Bu durumda, kendisi nedeniyle Zorunlu ile mümkün arasnda birleti-

rici bir yön bulunsayd, mümkün hakknda bu yön dolaysyla caiz olan

muhtaçlk ve yok olu. Zorunlu hakknda da caiz olurdu. Bu ise Zorun-

lu için imkânszdr.

Binaenaleyh Zorunlu ile mümkün arasnda ortak bir yönün tespiti,

imkânszdr. Çünkü mümkünün yönleri kendisine tabidir. Mümkün
kendiliinde yokluktur^ dolaysyla ona tabi eyler de, bu hükmü alma-

ya daha lâyk ve önceliklidir.

Özü gerei Zorunlu ile mümkünü bir yön birletirseydi, birletirici

yönden mümkün için sabit hüküm, özü gerei Zorunlu için de sabit

olurdu. Hâlbuki özü gerei Zorunlu için sabit olup da aym yönden

mümkün için sabit bir ey yoktur. O halde mümkün ve özü gerei Zo-

runlu arasnda birletirici bir yön bulunamaz.

Gerçekte tek hüküm olsalar bile, Ulûhiyetin bir takm hükümleri

vardr. Ahiret hayatnda tecelli, bu hükümlerin suretinde gerçekleir.

Çünkü daha önce de zikrettiimiz gibi Peygamberin Rabbini görüp

görmedii konusunda görü ayrl vardr. Kukusuz ‘inci ve yakut

Refrefnde en büyük nur’ vb. hadisler rivayet edilmitir.
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(Tanr’nu eyleminde) radenin bulunduunu benimsiyorum, fakat

seçimin bulunabileceini benimsemiyorum. Çünkü seçim ile hitap, ne-

den ve sebebinden soyut olarak, sadece mümküne göre gelmitir.

Güvenilir kefin verdii bilgiyle öyle derim: ‘Allah var idi ve

O’nunla beraber baka bir ey yoktu.’ Burada Hz. Peygamber’in sözü

bitmitir. Bundan sonra gelen ilâve, hadisin anlamnda içkindir. Bu ek,

sûfîlerin ‘O imdi de nasl idiyse öyledir’ ifadeleridir. Hükümde böyle

olduu kastedilir. ‘imdi’ ve ‘idi’ bize dönen iki ifadedir. Çünkü ‘imdi’

' ve ‘idi’ ve benzeri eyler, bizimle ortaya çkar. Böylece Zorunlu ile

mümkün aramda iliki reddedilmi oldu.

(Mesele: Ulûhiyet ve Zat)

‘Allah var idi ve O’nunla beraber baka bir ey yoktu’ denilen ey,

zat deil, Ulûhiyettir. Çünkü zat için ilâh ilimde sabit her hüküm,

Ulûhiyet hakkndadr. Ulûhiyet bir takm bantlar, izafetler (tamla-

ma) ve olumsuzlamalardr. O halde çokluk hakikatte deil, bantlar-

daki çokluktur (ki onlar Ulûhiyetin hükümlcrindendir)

.

Burada sfatlar hakkndaki görülerinde, tebihi kabul eden (ulûhi-

yet) ile etmeyeni (zat) ortak klanlarn ayaklar kaymtr. Onlar, bu me-

selede birletirici bir takm meselelere dayanmtr. Birletirici meseleler

delil, hakikat, neden ve arttr. Böylece bunlar vastasyla görünen ve

görünmeyen hakknda hüküm vermitir. Bu balamda, görülen hak-

knda verilen hükmü biz de kabul ediyoruz. Görünmeyen hakkmdakini

ise kabul etmiyoruz.

Ama deryas, Hak ile âlem arasmda berzahtr (ara bölge, vâsta).

Bu deryada mümkün, bilen, güç yetiren ve bildiimiz bütün ilâh isim-

lerle nitelenmitir. Yine, bu deryada Hak arma, sevinme, gülme, fe-

rahlama, beraberlik ve var olanlara ait niteliklerin büyük ksmyla nite-

lenmitir. Artk O’na ait olan brak, sana ait olan al! nmek O’na, çk-

mak, bize aittir. O’na ulamak istediinde, ancak kendin ve O’nun vas-

tasyla ulaabilirsin: ‘Kendin ile’, çünkü sen onu talep etmektesin;

‘O’nun ile’, çünkü O, senin yöneli yerindir. O halde Ulûhiyet, bunu is-

ter, zat ise istemez.

(Mesele: Yaratmaya Yönelen Ulûhiyet)

Allah’n dndaki her eyi var etmeye yönelen ey, hükümleri, ba-

ntlar ve izafederiyle Ulûhiyet’tir. Söz konusu eyler, eserlerini talep
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eden eylerdir. Çünkü kahredilen olmakszn kahreden, güç yetirilen

olmakszn güç yetiren olamaz. Bu durum, uygunluk, bilkuvve, bilfiil ve

varlk olarak böyledir.

Ulûhiyete özgü en özel nitelik, kadir olmaktr. Mümkün, kendisin-

den bir güce sahip deildir. Dolaysyla lâhî etkinin kendisine ilimesini

kabul etmek özelliindedir.

Mesele: (Kesb)

Kesb mümkünün iradesinin herhangi bir eyi, ama sadece onu

yapmaya yönelmesidir. Böylece ilâh iktidar, bu ilime esnasnda onu

meydana getirir. te bu, mümkün için kesb diye isimlendirilen eydir.

Muhakkike göre cebr (fiillerde zorunluluk) geçerli deildir. Çünkü

cebr, kulun fiil ilemesini ortadan kaldrr. Cebr, direnmesi var iken

mümkünü bir eyi yapmaya zorlamaktr. Cansz varlk ise zorlanamaz.

Çünkü ondan bir eylem düünülemez veya onun bir akü yoktur.

O halde, mümkün (fiilinde) mecbur deildir. Çünkü eserler kendi-

sinden ortaya çksa bile onun kendisinden kaynaklanan bir eylemi ve

gerçek bir düüncesi olamaz.

(Mesele: Âlemdeki Hastalk ve Afiyet)

(Ulûhiyet) âlemde belâ ve afiyet olmasn gerektirir. el-Munrakim

(intikam alc) isminin varlktan silinmesi, el-Gafur (mafiret eden) veya

Zü’l-afv’n (affedici) veya el-Mün'im’in (nimet verenin) kalkmasndan"'

öncelikli deildir. Herhangi bir isim hükümsüz kalsa idi, ilevsiz kalrd.

Hâlbuki ulûhiyette ilevsizlik imkânszdr. Dolaysyla isimlerin eserinin

olmamas imkânszdr.

(Mesele: Alglayan ve Alglanan)

Alglayan ve alglanandan her birisi iki durumdadr: Tahayyül gücü

olan bilen-alglayan ve tahayyül gücü olmad halde bilen-alglayan.

Alglanan da iki türlüdür: Surete sahip alglanan. Tahayyül gücü olma-

yan kii onu suretiyle bilir ve onu tasavvur edemez. Tahayyül gücü olan

kii onu tasavvur eder ve bilir. Dieri ise sureti olmayan alglanandr.

Bu ise sadece bilinir. ,
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Bilmek, bilinenin tasavvur edilmesi olmad gibi ayn zamanda bi-

lineni tasavvur eden bir anlam da deildir. Çünkü bilinen her ey tasav-

vur edilemedii gibi bilen herkes de tasavvur edemez. Bilenin tasavvur

etmesi, tahayyül edici olmasndan kaynaklanr. Bilinen için suret ise ha-

yaln kendisini tutabilecei bir halde olmasna baldr. Bu balamda

hayalin asla tutamayaca baz bilinenler vardr. Böylelikle onlarn sureti

olmad da açktr.

(Mesele: Mümkünün Fiili)

Mümkünden bir fiil meydana gelmesi geçerli olsayd, onun kadir

olmas da mümkün olabilirdi. Hâlbuki mümkünün fiili yoktur, dolay-

syla kudreti de yoktur. O halde mümkünün kudreti olduunu söyle-

mek, salam kant olmayan bir iddiadr.

Bizim bu konudaki yargmz, kendisinden fiili düürmekle birlikte

kudreti kabul eden Earîlere yöneliktir.

(Mesele: Bütün Yönlerden Bir olandan Sadece Bir Çkar)

Tüm yönlerden Bir olandan, sadece bir meydana gelir. Bu nitelikte

olan var mdr, yok mudur? nsaf sahibinin bu konuyu incelemesi gere-

kir.

Earîler, yaratmay kadir olmas açsndan, mümkünün varlm
yokluuna tercih etmesini irade eden olmas, âlemi ayakta tutmasn bi-

len olmas yönünden Hakka izafe etmitir. Bir eyin irade eden olmas,

kadir olmasnn aym deildir. Dolaysyla Earîlerin bunun ardndan

söyledii ‘Hak her açdan birdir’ sözleri, genel balamda geçerli deil-

dir. Nasl olabilir ki? Onlar zata ilâve ve O’na dayanan nitelikleri kabul

eder. Ayn ekilde, bant ve izafetleri kabul edenler de benzer durum-

dadr.

Hiçbir frka, bütün yönlerden birlii kamtlayamamtr. Her frka,

kendi mezhebinden kaynaklanan bir mecburiyede, birlii yok saymakla

kabul etmek arasnda gider gelir. Birlii ispat, Ulûhiyettedir. Baka bir

ifadeyle ‘Allah’tan baka ilâh yoktur’ ifadesidir. Bu dorudur ve kantla-

nabilir bir hükümdür.

Bâr Teâlâ bilen, diri, kadir olmak vb. bir takm niteliklerle nitelen-

diinde, biitün bunlar bant ve izafetlerdir, onlarn ilâve bir gerçeklii
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yoktur.
.
Aksini düünmek, Bârfnin eksik olduunu düünmeye yol

açard. Çünkü ilâve bir ey sayesinde yetkin olann özü gerei yetkinli-

i, kazand yetkinlikten eksiktir. Hâlbuki Allah, özü gerei yetkindir.

O halde, özü gerei bir eyin zata ilâve olmas imkânsz iken ban-

t ve izafetler ile ilâve olmas imkânsz deildir. >

‘Sfadar O’nun zatnn ne ayn ne de ondan bakadr’ diyenin ifade-

si ise gerçekten son derece uzaktr. Bu görüü benimseyen kimse ilâve-

,

nin -ki baka demektir- varln kesinlikle delillendirmi, fakat böyle

bir isimlendirmeyi inkâr etmitir. Sonra tanmda baka hakknda öyle

hüküm vermitir: ki baka ey, birisinin dierinden zaman-mekân, var-

lk-yokluk olarak ayrlmas mümkün olan eydir. Fakat konuyu bilen

bütün bilginlere göre bu, iki baka hakknda gerçek bir tanm deildir.

Bir eyin farkl eylere ilimesi, onun zatnda bir olmasna etki et-

mez. Sözün bölünmesi (fiil, isim, balaç veya geçmi, gelecek ve imdi-

ki zaman), onun birliine etki etmez.

Bir eyin zatî nitelikleri çok olsa bile, bu durum, o eyin kendisin-

deki çokluu göstermez. Çünkü (aklda ve bilgide) birbirlerinden ayr

bilinseler bile (gerçekte) nitelikler, zatn bütünlüünden ibarettir.

Âlemdeki her suret, cevherdeki bir arazdr. Suret, farkl cevherlere

girer ve ayrlr. Cevher ise tektir. Bölünme, cevherde deil, surettedir.

(Mesele: lk Nedenlideki Çokluk)

Birisi öyle diyebilir: lk Nedenlinin kendisi bir olsa bile, içerdii

üç itibar nedeniyle, çokluun kaynadr. Bu üç itibar, nedenini dü-

ünmesi, kendisini düünmesi ve mümkün oluunu düünmesidir.

Onlara öyle deriz: Bu duruni, yani bir olduu hâlde, itibarlarn

önda bulunuu hakkndaki görüünüz
1

,
lk Neden’de de sizi balar. Pe-

ki, niçin lk Neden’den bir’den baka bir eyin çkabileceini imkânsz

gördünüz? Bu durumda, ya çokluun lk Neden’den çktn zorunlu

olarak’ kabul edersiniz ya da ilk nedenliden de bir’in çkmasn kabul

etmelisiniz. Hâlbuki her iki durumu da kabul etmiyorsunuz.

Özü gerei yetkin ve özü gerei zengin olmas zorunlu varlk, her-

hangi ‘bir eyin nedeni olamaz. Çünkü onun neden olmas, nedenliye

dayanmas anlamna gelir. Zat ise herhangi bir eye dayanmaktan mü-
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nezzehtir. Fakat (buna ramen Tann’nm âlemin nasl nedeni olduunu

açklarsak) ulûhyet izafeden kabul eder.

öyle iddia edilebilir: lâh, zat yetkin olan ve hiçbir eye muhtaç

olmayana denilebilir. Burada bant ve izafeti kast etmiyoruz.

Buna yant olarak deriz ki: Lafzda bir sorun yok. Neden ise böyle

deildir. Çünkü neden, asl anlamnda ve kullanmnda, bir nedenli ge-

rektirir. Neden ile ilâh derken kastedilen anlatlmak istenmise bu kabul

edilebilir. O zaman lafzdaki tek sorun, eriat açsndan kalr: eriat

böyle bir lâfz kullanmay yasaklar m, kabul eder mi veya hakknda su-

sar m?

(Mesele: Ulûhiyet Sim)

Ulûhiyet Zatia ait bir mertebedir ve sadece Allah o mertebeyi hak

edebilir. Böylece Ulûhiyet kendisini hak edeni talep etmi -ki o Al-

lah’tr-, Allah onu talep etmemitir.

lâhl, ulûhiyeti talep ettii gibi ulûhiyet de onu talep eder. Zat ise

her eyden müstanidir. Zikrettiimiz bu balayc sr (Ulûhiyet ve

ilâhl arasndaki sr ve ba) ‘ortaya çksayd’, Ulûhiyet batl olurdu, (fa-

kat) zatu yetkinlii batl olmazd. ‘Ortaya çksayd (zahere)’, yok ol-

sayd ve ayrlsayd demektir. Nitekim öyle denilir: Zaharû ani’l-beled,

yani ehirden ayrldlar. Bu ifade, Tmam’n u sözüdür (Sehl b. Abdul-

lah): ‘Uiûhiyetin bir srr vardr, ortaya çksayd, Ulûhiyet batl olurdu.’

(Mesele: Bilgi, Bilinen ve lgi)

Bilgi bilinenin bakalamasyla bakalamaz, fakat ilgi bakalar.

lgi belirli bir bilinene dönük bir bantdr. Söz gelii bilgi Ali’nin ola-

cayla ilgili olur ve o da olur. Bilgi onun imdiki halde olacayla ilgili

olmu ve olmaya balamasyla bilginin ilgisi ortadan kalkmtr.

lginin bakalamasndan bilginin bakalamas lazm gelmez. Ayn
ekilde görülen ve duyulan eyin bakalamasyla görme ve duyma ba-

kalamaz.

O halde, bilginin bakalamayaca sabittir. Dolaysyla bilinen de

bakalamaz. Çünkü bilginin bildii ey, bilinen iki gerçek duruma ait

bir bantdr. Söz gelimi cisim hiçbir zaman bakalamayan bir bili-

nendir. Ayakta olmak da hiçbir zaman bakalamayan bir bilinendir.
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Ayakta olmann cisme bants, bakalamann eklendii bilinen bir

eydir. Bant da bakalamaz. Bu somut bant ise o ahstan baka-

sna ait deildir ve dolaysyla bakalamaz.

Bu dördün dnda bilinen baka bir ey yoktur. Bunlar gerçekte üç

durumdur: bant, bamtlanan ey ve bantnn kendisine yapld
ey ve de somut-özel bant.

öyle denilebilir: Bakalamay bantnn kendisine yapld eye

kattk. Çünkü onu bazen bir halde, bazen de baka bir halde görürüz.

Herhangi bir durumun nispet edildii eye baktnda, ona hakika-

ti yönünden bakm olmazsn -ki, hakikati bakalamaz. Ya da söz konu-

su eyin ona nispet edilmesi yönünden bakm deilsin. Bu da onun as-

la bakalamayan hakikatidir. Sen ona belirli bir halin kendisine mensup

olmas yönünden bakmsndr. O halde dier bilinen, artk yok oldu-

unu söylediimiz bu halin nispet edildii ey deildir. Çünkü o, ken-

disine nispet edilen eyden ayrlmaz. Burada baka bir nispetle yaplan

baka bir ey vardr.

Binaenaleyh ne bilgi ne de bilinen bakalar. Sadece bilgi için bili-

nenlerle ilgiler veya bilinenlerle ilgili olma söz konusudur. Hangisini is-

tersen, öyle söyle. •

(Mesele: Kavramsal Bilgi)

Kavram bilgisinin herhangi bir ksm, teorik düünceyle kazanlm
deildir. Kazanlm bilgiler, kavramsal bir bilinenin kavramsal bir bili-

nene nispet edilmesinden ibarettir. Mutlak anlamda bant da kavram-

sal bilgidendir. Kazanmay kavramsal bilgiye nispet ettiinde bu du-

rum, bir grubun herkesçe bilinen belirli bir anlam için terimletirdii

bir lafz duymu olman yönünden gerçekleir. Fakat bu lafzn o anlam

gösterdiini herkes bilemez. Bu nedenle, lafzn verildii anlamn hangi

anlam olduu sorulur?

Bu soruya, sorulan kii bildii ekilde yant verir. Soruyu soran,

mana ve o terimle ahsn kast ettii ey hakknda bilgi sahibi olmasayd,

söyleneni kabul etmez ve anlamazd. O halde bütün anlamlarn nefiste

kazl olmas gerekir, ardndan zamanla peyderpey ortaya çka .
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Bilginin ‘bilinenleri kuatclk’ ile nitelenmesi, bilinenlerin sonlu

olmasn gerektirir. Hâlbuki bilinenlerin sonlu olmas imkânszdr. u
halde ‘kuatclk’ imkânszdr.

Fakat öyle denilir: Bilgi bilinen her eyin hakikatini içerir. Aksi

halde o ey, kuatclk yönünden bilinmiyor demektir. Çünkü bir eyi

bütün yönlerinden deil de sadece bir yönden bilen kii, o eyi kuat-

mamtr.

Basiret (iç göz) görmesi bilgidir, göz görmesi ise bilginin meydana

gelme yoludur. Buna göre lâh’n iiten ve gören olmas, ayrntl bir il

gidir. Dolaysyla onlar, ilmin iki hükmüdür.

Burada ilgi konusu -ki onlar iitilen ve görülen eylerdir- nedeniyle

ikilik meydana gelmitir.

(Mesele: Ezel)

Ezel olumsuzlayc bir nitelemedir ve balangcn olmamas demek-

tir. Ulûhiyet hakknda ilk dediimizde, kast edüen sadece mertebedir.
*

Earîler Allah’tan baka her eyin sonradan meydana geliine, me-

kânllarn ve arazlarnn meydana geliiyle kant getirmitir. Bu kant-

lama, Allah’n dndakilerinin zikrettiklerinde snrl olduunu kantla-

yncaya kadar geçerli olmaz. Biz onlarm sonradan meydana geldiklerini

söyledikleri eylerin sonradan meydana geldiini kabul ediyoruz.

(Mesele: Mekansz Mevcut)

Kendi bana var olan her mevcut, mekanszdr. Zamanlar onun

varlyla beraber deildir ve mekânlar onu talep etmez.

Earîlerin ilk mümkün hakkndalci kantlama yöntemleri, o eyin

var olduu zamandan önce veya sonra olmasnn imkânna dayanr. Bu
meselede zaman, ona göre, mevcut deil, takdir edilmitir. Belirlenim,

belirleyenin varln gösterir. Bu delâlet, zaman olmad için, geçer-

sizdir. Böylece onun delil-olmas da anlamsz hale gelmitir.

Bir Earî öyle iddia edebilir: Mümkünlerin varla veya varln
onlara nispeti, mümkün olmas bakmndan^deil, nispet olu bakmn-
dan tek nispettir. Binaenaleyh baz mümkünlerin seçilmi olmas, onla-

rn bir seçicisinin olduunu kantlar. Bu da Allah’n dndaki her eyin

meydana geliinin ta kendisidir.
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(Mesele: Zaman)

Birisi öyle iddia edebilir: Zaman felein hareketinin kat ettii

mevhum bir süredir. Bu çeliik bir düüncedir. Çünkü mevhum olan

gerçeklemi bir varlk deildir. Onlar, ilk mümkünde zamann takdir

ediliini Earîlere kar inkâr eder. Buna göre felein hareketleri, hiçlik-

te gerçekleir.

Baka birisi öyle diyebilir: Zaman felein hareketidir, felek ise

mekânldr. O halde hareket ancak mekânlda gerçekleir.

(Mesele: Earîler ve Mücessime Arasndaki Ortak Lafz)
.

ki büyük grubun ortak lafz hakkndaki sürçmelerine alr:

Earîler ve Mücessime. Nasl olur da onu tebihe ait sayabilmiler?

Hâlbuki dilde iki durum arasnda benzetme, misli ifadesiyle ya da (gibi)

anlamndaki benzetme edatyla yaplabilir. Bu, onlarn tebih sayd
ayet ve rivayetlerde nadiren bulunur.

Earîler, tevil ettikleri zaman tebihten çkacaklarn sânm, hâlbu-

ki tebih kendilerini brakmamtr. u var ki onlar, cisimlere tebih

yapmaktan mahiyet ve tanmda kadîm niteliklerden farkl olan yaratl-

m anlamlara tebihe geçmilerdir. O halde Earîler, (Hakk) yaratl-
* !

mlara tebihten kesinlikle uzaklamamt

.

Onlarn görülerini benimseseydik, söz gelii, yerlemek-karar kl-

mak anlamndaki istiva’dan ‘istilâ’ anlamndaki istiva’ya onlar gibi

dönmezdik. Özellikle de Ar, bu istiva bantsnda zikredilmitir.

Serîr’i zikretmekle istilâ anlam kaybolur ve onun istikrarla çeliecek

baka bir anlama çevrilmesi imkânszlar. \

Tebih, söz gelii, ya istiva etmek ile gerçekleir, istiva -istiva yeri

deil, çünkü o bir cisimdir- bir anlamdr. Baka bir anlatmla istiva,

akldaki manevî bir hakikattir ve hakikatinin gerektirdii ekilde bütün

zatlara nispet edilebilir. Bu durumda istiva’y zahirî anlamndan çkart-

mamz gerekmez. Bu, gizlisi sakls olmayan açk bir yanlgdr.

Mücessimeye gelince, ‘O’nun benzeri gibi yoktur’ ayetine iman et-

tikleri halde onlarn zikredilen lafizla lafzn anlamlarndan birisini ama-
lar uygun deildir.
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Allah Teâlâ kötülüü emretmedii gibi, ayn ekilde, onu dikme-

mitir. Fakat onun varlna hükmetmi ve onu belirlemitir.

Allah’n onu dilememi olmasn öyle açklayabiliriz: Bir eyin kö-

tülük olmas, o eyin kendi hakikati deil, Allah’n ondaki hükmüdür.

Allah’n eyadaki hükmü, yaratlm deildir. Üzerinde yaratmann ger-

çeklemedii ey ise irade edilmi olamaz.

taat hakknda da ayn durum vardr diye kar görü ileri sürülürse

biz de bu iddiay kabul ederiz ve öyle deriz: taatin irade edilmesi, ak-

len deil vahiyle gerçeklemitir. Dolaysyla siz de, kötülük hakknda

ayn durumu kabul ediniz. Biz, araz olmalarna ramen, âmellerin tar-

tlmasn ve suretlerinin varln kabul ettiimiz gibi onu inanarak ka-

bul etmekteyiz. O halde, delil bunu gerektirdii için bu durum vard-

mz görüe zarar vermez.

(Mesele: Mümkünün Yokluu)

Hükümde mümkünün varln önceleyen yokluk, irade edilmi

deildir. Fakat var olduu ânda -ki var olmasayd o zaman yokluk ken-

disine ilemi olacakt- hüküm itibaryla varlkla e zamanl yoklk,

mümkünün varlk annda irade edilmitir. Mümkünün yokluu -ki ira-

de edilmemiti- özü gerei Zorunlu’nun varlnn karsndadr. Çün-

kü mutlak varln mertebesi mümküne ait yokluun tam karsnda

bulunur. Mümkünün bu mertebede var olma imkân yoktur. Bu ise sa-

dece Ulûhiyettedir, baka bir eyde deil.

(Mesele: Kadimlerin Çoalmas)

Akla göre, ilâh olmayan bir Kadîm’in var olmas imkânsz deildir.

Böyle bir ey mümkün deil ise baka bir bakmdan deil, sadece duy-

ma (vahiy) yoluyla böyledir.

(Mesele: Mümkünün Varlnn Yokluuna Tercihi)

Tercih edenin (Hak) herhangi bir mümkünün varln irade etme-

si ve seçmesi, onun varlk olmas yönünden deil, baka bir mümküne

de nispet edilebilir olan nispeti yönündendir. Belirli bir mümkün bak-

mndan deil de, mudak anlamda mümkün, bakmndan varlk, irade

edilmi deildir ve herhangi bir mümkün yönünden olmakszn gerçek-
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lemi deildir. Varlk, herhangi bir mümkün sayesinde irade edilmi

ise o, mahiyeti açsndan deil, bir mümküne nispeti yönünden irade

edilmitir.
. .

(Mesele: Seçim Sebebi)

Kant, özelletiren bir sebebin bulunduunu gösterdii gibi, söz

gelii, bu özelletirmenin öznesine nispet edilen olumsuzlama ve ispat

gibi eylerde tevkifin (Tanr tarafndan belirlenim) bulunduunu göste-

rir. Aramzdaki bir tartmada bir kelâmc bana böyle demiti. Biz de

onun zannettii gibi tevkifîligi kabul ediyorduk. Fakat kant, gönderen

tarafndan bir elçinin varln da gösterir. Dolaysyla ilahi nispetleri

(Tanr’mn sfatlarm) peygamberden aldk ve böylece O’nun öyle ol-

duuna ve böyle olmadna hükmettik.

Varlna apaçk kant varken ve varl zatnn ayns iken, bakas-

na muhtaç olmak anlamna gelecei için, özü gerei neden de deildir.

O, her yönden yetkindir. u halde O, mevcuttur ve varl zatnn ayn-

dr.

Mümkünün özü gerei Zorunlüya muhtaç olmas ve Zorunlünun

zatndan kaynaklanan müstanilii, ilâh diye isimlendirilir (Hakkn

böyle isimlendirilme yönüdür). Özü gerei Zorunlu’nun kendi nefsine

ve ister var ister yok olsun gerçeklemi bütün hakikadere ilimesi, bilgi

diye isimlendirilir, kendiliklerinde bulunduklar hale göre mümkünlere

ilimesi ihtiyar diye isimlendirilir. Bilginin mümkünün varlm önce-

lemesi bakmndan zadn mümküne ilimesi, meiyet diye isimlendirilir,

iki olabilirden birisini kesin olarak belirlemesi itibaryla mümküne ili-

mesi, irade diye isimlendirilir. Alemi yaratmaya ilimesi kudret diye

isimlendirilir. Yaratlana var olmasn iittirmeye ilimesi emir diye

isimlendirilir.

Emir iki türlüdür: Dolayl ve dorudan. Vastalar ortadan kalkt-

nda emir mutlaka uygulanr. Dolayl olduunda ise uygulanmas art

deildir ve aslnda o bir emir de deildir. Çünkü Allah’n emrinin kar-

snda hiçbir ey duramaz.

Zorunlu zadn, oluundan veya ondan meydana gelebilecek her-

hangi bir eyden yüz çevirtmek amacyla oluana uzaklamay duyur-

maya ilimesi, yasak diye isimlendirilir ki bunun formu, emir tarzmda-
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dr (yapma!). Zorunlu Zadn bir eye o eyi bulunduu hale göre mey-

dana getirmek üzere ilimesi, bildirmek, onun ne olduuna dair ilimesi

istifham diye isimlendirilir. Emir kipiyle kendisine inerek ona ilimesi

dua diye isimlendirilir. Emrin o eye ilimesi yönünden ilimesi kelâm

diye isimlendirilir. Bilmek art olmakszn zadn söze ilimesi, duymak

diye isimlendirilir; zat söze iliir ve bu ilimeyi anlamak takip ederse an-

lay diye isimlendirilir. In keyfiyetine ve tad görülenlere ilime-

si, görmek diye isimlendirilir. Bu ilimelerden herhangi birisinin kendi-

si olmadan gerçekleemeyecei alglanan her eye ilimesi ise hayat diye

isimlendirilir.

Bütün bunlarda hakikat tektir. Sadece iliilenlerin hakikatleri nede-

niyle ilimeler artm, isimlendirilenler nedeniyle isimler çoalmtr.

(Mesele: Akl ve iman Nuru)

Akim özel durumlar alglamay salayan bir nuru olduu gibi

imarm da bir engel olmad sürece her eyin alglanmasn salayan bir

nuru vardr. Akl nuruyla Ulûhiyetin bilgisine, ona gereken ve hakknda

imkânsz olan ve imkânsz olmayp da mümkün olan eylerin bilgisine

ulalr. man nuruyla ise akl, zatm ve Hakkn kendisine izafe ettii ni-

teliklerin bilgisine ular.

(Mesele: Zadn Hükümlerinin Bilinmesi)

Bize göre, nispet edilen zadar ve onlara nispet edilen eyler bilin-

medii sürece, zatlara nispet edilen hükümlerin nitelii de bilinemez.

Bunlar bilindiinde ise özel zata nispet edilen özel nispetin nitelii de

bilinebilir. Örnek olarak istiva, beraberlik, el, göz vb. eyleri verebiliriz.

(Mesele: Hakikaderin De4mesi)

Varlklar deimez ve hakikatler bakalamaz. Binaenaleyh ate su-

retiyle deil hakikatiyle yakar. Allah Teâlâ’nm ‘Ey ate serin ve selâmetli

ol’
199 hitab, surete yönelik bir hitaptr. Suret korlardr. Korlarn cisimle-

ri ise ate vastasyla yakcdr ve ate onlarla var olduunda ate diye

isimlendirilmitir. Böylelikle scakl kabul ettii gibi soukluu da ka-

bul etmitir.
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Beka, baki olanda varln süreklilii demektir^ o kadar. Beka, ba-

ka bir bekaya muhtaç olarak teselsüle giden bir nitelik deildir.

Earîlerin hadis (sonradan var olan) hakkndaki görüleri böyle deil-

dir. Bekâ arazdr ve bu nedenle baka bir bekaya muhtaç deildir. Bu

durum sadece Hakkn bekasnda böyledir.

(Mesele: Kelâm)

Kelâm, kelâm oluu bakmndan tektir. Bölünme kelâmda deil,

konuulan eydedir. Emir, yasaklama, haber verme ve istemek kelâmda

tektir.

(Mesele: sim, isimlendirilesi ve simlendirme)

sim, isimlendirilen ve isimlendirmedeki farkllk lafzdaki farkllk-

tr. Bu balamda ‘Rtbbinin ismi mübarektir ’,
200

‘Rabbinin ismini tespih et
’201

diyenin sözü, ‘Mushafla düman bölgesine yolculuun yasaklanmas’

gibidir.

‘Sizin isimlendirdiiniz isimler’ ifadesiyle ismin isimlenen olduuna

kant getirene gelince, ibadet edilen, ahslardr. Dolaysyla onlar, Ulû-

hiyet nispetine ibadet etmitir. O halde, ismin isimlendirilenin ayn ol-

duu hakknda kant yoktur. Olsayd, anlamn hükmüne göre deil, sa-

dece dil ve konumlama hükmüne göre olabilirdi.

(Mesele: Mümkünlerin Var olmas)

Mümkünlerin var olmas, varlk ve bilgi mertebelerinin yetkinle-

mesi içindir, baka bir ey için deil.

Her mümkün iki ksmdan birisinde bulunur: Ya gizlidir veya açk-

tr. Mümkün, son derece mükemmel ve yetkin bir ekilde var olmutur,

dolaysyla ondan daha yetkini yoktur. Daha yetkini olsayd, yetkinliin

yaratlmas tasavvur edilecei için, i sonsuza giderdi. Hâlbuki müm-
kün, yetkinlik mertebesindeki durumuyla örtüerek var olmu ve dola-

ysyla yetkin olmutur.

(Mesele: Bilinenlerin Snrlanmas)

Bilinenler, alglanmalar bakmndand ve iç -ki nefsi alg demek-

tir- duyuda veya bedihî ve bundan bileik eylerle snrldr. Bedihî ve
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duyu verisinin bileimi ise bir anlam ise akdedilerek, suret ise tahayyül

edilerek alglanr. Bu meyanda hayal, bilhassa sureden birletirir. Akl

hayalin birletirdiini akleder. Hayal akim aklettii eylerin bir ksmna

suret vermeyi baaramaz. lâhî iktidarn ise bürün bunlarn dnda bir

srr vardr ki, akl o srrn snrnda durur.

(Mesele: yi ve Kötü)

yilik ve kötülük, iyi ve kötü için özlerinden kaynaklanan iki nite-

liktir. Fakat bir eyin iyilii ve kötülüü, yetkinlik veya eksiklik veya

maksat veya yatknlk veya doa veya nefret veya alkanla göre alg-

lanr. Baz eylerin kötülüü ve iyilii sadece Haldun bildirmesiyle -ki

eriat demektir- anlalr. Böylece ‘u kötü’, ‘bu iyidir’ deriz. Bu, eriat-

tan bir bildirimdir, hüküm deildir. Bu nedenle, zamana, ahsa ve hal

kouluna göre iyilik ve kötülükten söz ederiz.

Bunu art komamzn nedeni, öldürmeden söz ederken kasten ve-

ya had cezas olarak veya ksas gerei öldürme gibi farkl yarglar verdi-

imizi söyleyenlerdir. Bu konuda baka bir örnek, evlilik ilikisi veya

zina durumunda erkein cinsel uzvunun kadnn cinsel organna girme-

sindeki farkllktr. Hâlbuki girme yönünden her ikisi de birdir. Biz ise

bu görüte deiliz. Çünkü zaman farkldr ve evliliin ayrlmaz özellik-

leri zinada bulunmaz. Yasaklanan ey ayn olsa bile, bir eyin helâl k-

lnma zaman onun yasaklanma zaman deildir. Ali’nin bir zamandaki

hareketi baka bir zamandaki hareketi olmad gibi Mehmet’in hareke-

ti de Ali’nin hareketinin ayn deildir. O halde kötü asla iyi olamaz.

Çünkü iyilik ve kötülükle nitelenen o hareket, asla yenilenmez. Allah iyi

ve kötüyü bilir, biz bilemeyiz.

Bir ey kötü olduunda eserinin de kötü olmas art deildir. Çün-

kü onun eseri bazen iyi olabilir. yi için de ayn durum söz konusudur.

yinin eseri bazen kötü olabilir. Söz gelii dürüstlük baz yerlerde kötü

sonuç verebilecei gibi kötü olan yalan da baz yerlerde iyi sonuç olabi-

lir.

Artk dikkatini çektiimiz meseleyi iyice aratr ki, doruyu bula-

sn.

Delilin geçersiz olmasyla delillinin ortadan kalkmas gerekmez. Bu

yaklamla, hulul (Tann’nm eyaya yerlemesi) fikrini benimseyenlerin
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u yargs doru deildir: Allah bir eyde ise sa’da olduu gibi, kuku-

suz ölüyü diriltirdi (Yani Allah, bulunduu yer bir eyi diriltmezse bile

her yerdedir).

(Mesele: Kaza’dan Raz Olmak)

Allah’n kazasndan raz olan kimsenin kazann gereinden de raz

olmas art deildir. Kaza Allah’n hükmü ve honut olmamz emretti-

i eydir. Onun gerei ise hakknda hüküm verilen eydir ve dolaysyla

ondan honut olmamz art deildir.

•

(Mesele: ihtira, yani. Tasarlayarak Yaratma)

htira derken var edilen eyin Yaratan’m nefsinde meydana gelmesi

kast edilirse -ki esasta anlam budur- bu anlamda ihtira’ Allah hakknda

imkânszdr. htira derken yaratlan eyin varlkta örneksiz meydana

gelmesi kast edilirse kukusuz Hak, bu anlamda ihtira özelliiyle nite-

lenmitir.

(Mesele: Âlemin Allah ile rtibat)

A

Alemin Allah ile irtibat mümkünün Zorunlu ile yaratlmn Yara-
A

ta ile irtibatdr. Alemin ezelde bir varlk mertebesi yoktu. Çünkü var-

lk, özü gerei Zorunlu’ya aittir. Zorunlu ise Allah’tr. Âlem ister mev-

cut ister yok olsun, O’nunla beraber baka bir ey yoktur.

Allah ile âlem arasnda bir aralk bulunduunu vehmedip o aralkta

mümkünün var olmasnn öne alnd veya geciktirildiini farz etmek,

dayana olmayan geçersiz bir kuruntudur. Bu nedenle âlemin sonra-

danln kantlama yönteminde Earîlcrin yönteminden farkl bir yola

gittik. Onu bu açklamada zikretmitik.

(Mesele: Bilginin Bilinene limesi)

Bilginin bilinene ilimesinden, bilmenin veya onun benzerinin bi-

lenin nefsinde meydana gelmesi gerekmez. Bilgi, varlk ve yokluk itiba-

ryla bulunduklar hale göre, bilinenlere iliir.

öyle bir iddia ileri sürülebilir: ‘Baz bilinenlerin varlkta dörr mer-

tebesi vardr: Zihin, d, lafz ve yaz mertebesi. Zihin ile kast edilen

bilgi deil de hayal ise böyle bir ey olabilir. Fakat her bilinende ve her
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bilende özel olarak tahayyül edilir. Fakat bu durum bilhassa zihinde ge-

çerli olabilir. Çünkü zihin, surette dla örtüür.

Lafzdaki ve yazdaki bilinen ise böyle deildir. Çünkü lafz ve yaz

delâlet etmek ve anlatmak için konulmutur. O halde (lafz veya yazda-

ki bilinen) sureti bakmndan dtaki surete indirgenmez. Lafz ve yaz-

da Zeyd, z, y ve d’dir. Onun ne sa ne solu ve ne yönleri, ne gözü ne

kula vardr. Bü nedenle öyle deriz: Suret bakmndan ona indirgen-

mez, fakat delâlet açsndan indirgenir. Bu nedenle delâleti ortadan kal-

dran bir ortaklk gerçekletiinde, niteliin belirtilmesine, ayn anlama

gelen baka bir kelimenin zikredilmesine ve balaca gerek duyarz. Zi-

hinsel bilinene ise hiçbir ekilde ortaklk giremez. Ahla!

(Mesele: lk Akl’a Ait Bilgilerin Yönleri)

Daha önce Mârifetul-Ûlâ kitabnda akln âlemdeki bilgi yönlerini

zikretmi, bu snflamay nereden çkarttmza dikkat çekmemitik.

Bilinmelidir ki: Akln üç yüz altm yönü vardr ki, her yön, Yüce

Hakkn katndan üç yüz altm yönün tam karsnda durur: Allah ka-

tndaki yönlerden her birisi, yekdierinin vermeyecei bir bilgiyle akim

yönlerine yardm eder. Aldn yönleri alma yönleriyle çarpldnda, or-

taya çkan sonuç, akla ait ve korunmu Levha’da -ki tümel Ncfs’tir- ya-

zlm ilimlerdir.

lâhî bir keif olarak zikrettiimiz bu bilgileri herhangi bir aklî ka-

nt tahayyül edemez, bu nedenle söyleyenden kefi kabul ederek alr.

Baka bir ifadeyle akl, lk AkPa ait üç itibar bir kant olmakszn söy-

leyen filozoftan postüla olarak ald gibi bunu da keif sahibinden ka-

bul ederek alr. Keif sahibinin bilgisi bir postüla saylmaya daha lâyk-

tr. Çünkü filozof, lk Akl’daki itibarlardan söz ederken kaynann te-

orik düünce olduu iddiasnda bulunur. Bu nedenle Uyûnü'l-MesâiMc

beyaz inci -ki beyaz inci lk AkPdr- bahsinde belirttiimiz gibi düün-

ce onun söylediine katr. Bizim bu zikrettiimiz ise kukuya açk de-

ildir. Çünkü biz onu teorik bilgi olarak deil (Hak yönünden) bildi-

rim diye zikrettik.

Dolaysyla inkâr edenin söyleyecei son ey udur: 'Yalan söylü-

yorsun.’ Bu bilgiye inanan da öyle der: ‘Doru söyledin.’
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te bu lk Akl’da üç itibar kabul edenlerle bizim aramzdaki fark-

tr.

Gerçee ulatran Allah’tr.

(Mesele: Mümkünün Yaratl Âleminden ki Yönü)

Yaratl âlemindeki her mümkünün mutlaka iki yönü vardr. Bi-

rinci yönü sebebine, ikinci yönü ise Allah’a bakar. Her türlü karanlk ve

perde, sebebi yönünden, aydnlk ve açklk ie hakikati yönünden

mümküne iliir.

Emir âleminden olan mümkün hakknda ise perde düünülemez.

Çünkü onun sadece tek yönü vardr, dolaysyla emir âleminden olan

her ey, srf nurdur. Allah öyle buyurur: ‘Dikkat ediniz! Halis diri Al-

lah’ndr.’
1

(Mesele: Emir ve Kudretin Konusu)

Akl delili, kudretin konusunun var etme olduunu göstermitir.

Allah, varln lâhî emirden meydana geldiini bildirerek, öyle buyu-

rur: ‘Olmasn istediimiz bir eye sözümüz ol’dur ve o ey olur .’
202

Vahiy ve akln uzlaabilmesi çin, emrin neye ilitiine bakmamz

gerek: Onun mahiyeti nedir? Kudretin ilitii eyin mahiyeti nedir?

öyle deriz: Emre uymak, olur ifadesiyle gerçekleti. Emredilen,

olmak’tr. rade, iki mümkünden birisini seçmeye ilimitir ki, o da var

olmak’tr. Kudret de mümküne ilimi, böylece onda var etmeyi mey-

dana getirmitir. O, yokluk ve varlk arasnda aklediiir bir haldir. Bina-

enaleyh emir hitab u seçilmi hakikate ol eklinde ilimi, söz konusu

ey de emre uymu ve olmutur.

Mümkünün bir hakikati olmayp o nedenle varlk ile nitelenmesey-

di -ki var olmasyla ilgili ilâh emir o hakikate yönelmitir- varlk mey-

dana gelmezdi. Ol ifadesini açklamada, irade edilen eyin hazrlanmas

yorumunu benimseyen doru düünmüyor.

(Mesele: Bakas Nedeniyle Varl Zorunlu’nun Öncelii)

Bakas nedeniyle varl zorunlu için ilk olmann anlam, mutlak-

zorunlu varlk olutan olumsuzlayc bir bantdr. Bu yönüyle, bakas

nedeniyle zorunlu varlk, snrl her ey için ilktir. Çünkü bu mertebede
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baka bir eyin bulunmas mümkün deildir. Bulunsayd, ya zorunlu

varlk olurdu. Bu durumda ya kendisi olurdu -ki bu imkânszdr- veya

onunla var olan bir ey olurdu. Bu da çeitli açlardan imkânszdr. Bi-

rincisi, zorunlu-mutlak varlk kendi bana vardr. kincisi, kendisiyle

var olsayd Mutlak Varln muhtaç olmas gerekirdi. Bu durumda ise

ya kendisini var eden -k böyle bir ey imkânszdr- veya mertebesini

ayakta tutan olmas gerekirdi ki, o da imkânszdr.

Mutlak Zorunlu için ilk olmann anlam, vad‘î (konumsal) bir nis-

pettir. Onun hakknda akl, mümkünün kendisine dayanmasndan ba-

ka bir ey bilemez. Mutlak Zorunlu bu anlamda ilktir. Mümkünün ne

bilkuvve ne bilfiil varlnn olmad takdir edilmi olsayd. Mutlak

Zorunlu’dan ilk olmak Özellii nefyedilirdi. Çünkü bu durumda, ilk

olmann iliecei bir ey bulunmazd.

(Mesele: Allah’ Bilmemiz)

Mümkünlerin en bilgilisi, Yaratcsn sadece O’nun açsndan bi-

lendir: Söz konusu kimse nefsini ve kendisinden var olduu kimseyi bi-

lir. Bundan baka bir eyi bilmesi geçerli deildir. Çünkü bir eyi bil-

mek, onu kuatmaya ve onu tüketmeye imkân verir. Böyle bir ey ise

ilâh katta imkânszdr. O halde O’nu bilmek imkânszdr. ‘Ondan’ bil-

mek de (ksmî bilgi) geçerli deildir, çünkü parçalara bölünemez. u
halde sadece ‘O’ndan olan ey’ hakknda bilgi söz konusu olabilir. On-

dan olan ey ise sensin. O halde, bilinen sensi.

öyle bir iddia ileri sürülebilir: ‘O öyle deildir’ diye bilmemiz de

O’nu bilmedir. öyle yant veririz: Bu tarz bilmede, delil arada bir or-

taklk olamayacana hükmettii için, sen kendi niteliklerinden O’nu

soyudamsndr. Böylelikle kendinde, kendisine bilindii tarzda sana

bilinmeyen bir zattan farkllatn. Yoksa kendiliinde sahip olduu

olumlu nitelikleri bulunmad için senden farkllam deildir. O hal-

de neyi bildiini ören ve öyle de: ‘Rabbim! Benim ilmimi artr.*
20*

O’nu bilseydin O olmazd; O seni bilmeseyd sen olmazdn. Bina-

enaleyh Allah, bilgisiyle seni var etmi, sen de acizliinle ona ibadet et-

misindir. Dolaysyla O O’dur, O’na aittir, sana deil. Sen de sensin,

kendine aitsin ve O’na aitsin. u halde sen, O’nunla irtibatlsn, tersi

deil.
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Genel anlamda daire noktayla irtibatldr ve fakat nokta ayn an-

lamda daireyle irtibatl deildir. Dairenin noktas daireyle irtibaddr.

Ayn ekilde, mutlak zat da seninle irtibatl deildir. Zatn Ulûhiyeti ise

dairenin noktas örneinde olduu gibi, ilâhl ile irtibatldr.

(Mesele: Allah’ Görmemizin ve Bilmemizin Konusu)

Hakk görmemiz, O’nun zatyla ilgilidir. O’nu bilmemiz ise izafet

ve olumsuzlamalarla O’nu ilâh olarak ispatlamayla ilgilidir. Böylelikle

ilgi konusu deiir. Dolaysyla görmek hakknda ‘bilgideki açklk ve

seçildiktir’ denilemez. Çünkü bilgiyle görmenin konular farkl farkldr.

Bununla birlikte Hakkn varl mahiyetinin ayndr. u halde zatn an-

lamnn O’nun mevcut oluundan ayr bir anlam olduunu inkâr etmi-

yoruz.

(Mesele: Yokluk Srf Kötülüktür)

Yokluk mutlak kötülüktür. Bu, gelmi-geçmi gerçek bilginlerin

görüüdür. Onlar bu lafz kullanm, fakat anlamn açklayamamtr.

Hak yolunun bir yolcusu karanlk ve aydnlktaki yolculuktaki uzun

bir sohbette bize öyle dedi: yilik varlkta, kötülük yokluktadr.’ Böy-

lece Hakkn herhangi bir snrlanma söz konusu olmadan mutlak varlk

sahibi olduunu örendik. Hak, hiçbir ekilde kötülüün bulunmad
mutlak iyiliktir. Zdd ise hiçbir iyiliin bulunmad srf kötülük olan

mutlak yokluktur.

te bu, söz konusu bilginlerin ‘yokluk mutlak kötülüktür
5
eklin-

deki görülerinin anlamdr.

(Mesele: Allah Hakknda Olabilirlik Düünülebilir mi?)

Hakikat bakmndan öyle denilemez: ‘Allah’n bir eyi var etmesi

veya etmemesi mümkündür.’ Çünkü Hakkn eyayla ilgili eylemi, ken-

disine göre, mümkün veya herhangi bir zorlayann gerektirmesine bal
deildir.

Fakat öyle denilebilir: u durumun var olmas ve olmamas müm-
kündür. Böylece söz konusu ey, bir tercih ediciye muhtaç kalr ki, o da

Allah’tr. eriat batan sona inceledik ve söylediimizle çelien bir ey
görmedik. Bizim Hakka dair söylediimiz ey, ‘O’nun için u zorunlu-
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dur veya u imkânszdr’ eklindedir. ‘O’nun hakknda u caizdir’ deme-

yiz.
'

te bu, Allah ehlinden seçkinlerin inancdr. Seçkinlerin seçkinleri-

nin Allah hakkmdaki inanc, bunun üzerindedir ve onu bu kitabn bö-

lümlerine serpitirdik. Çünkü düünceleriyle perdelenmi akllarn bü-

yük ksm, perdelerinden kurtulamad için onu alglayamaz.

Böylece kitabn girii sona ermitir. Bu bölüm kitaba bir ilâve gibi-

dir. Dileyen onu kitapta yazar, dileyen yazmaz. Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr.

Üçüncü ksm tamamlanmtr, Hamd Allah’a mahsustur.



FUTUHAT-I MEKKIYYE'NIN
DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Adyla

BRNC BÖLÜM
Bu Kitapta Yazdm eyleri Yaratlnn

AyrntsndanAldm Ruhun ve Onunla Aramzdaki
Srlarn Bilinmesi

Tavafta dedim ki: Nasl tavafederim

?

O bizim 'srr’mz alglamaktan alkonmu

Ta benim hareketlerimi anlayamaz ki

Denildi ki: Sen kendini yitirmi bir aknsn

Nuru parldayan Ev’e (Kabe’ye) bak!

Temizlenmi kalpler için bu açk klnmtr.

O kalpler ona perde olmakszn Allah ile bakar

Böylece onun yüce ve ulu srr gözüktü

Celâlimin ufkundan ona tecelli etti

Doruluk kameri (ay); tutulmak onu örtmedi

Onu gördüünde Dostu görseydin

Onun ‘kendinden geçmi, hasret çeken’ olduunu söylerdin!

Samn siyahlnda sr kayboldu

Hangi sr olduu keke bilinseydi
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Onun zat bilinmez ve youn olduu söylenirdi

Bir kavme göre
; bir havme göre ise lâtif

'Onu niçin bilmediler’ dediimde, bana dedi ki:

Deerli olan ancak deerli bilebilir

Onu bildiler ve bir vakit ona balandlar

Rahîm ve Rauf da onlar dost edindi

Dosdoru oldular, onlardan asla görülmedi

Onun zatyla tavaftan bir sapma

Kalk! Tarafmdan Evimin komularn müjdele

Yannda korku bulunmayan bir emân ile

Bu emân, öldüklerinde onlar sevindirir

Ya da iffetlerini koruyarak yaarlar.

Ey samimî ve deerli dost, bilmelisin ki: Berekeder Mekke’sine ve

ruhanî hareket ve duraanlk madenine ulap oradaki durumum oldu-

u gibi olunca, kimi kereler Hakkn soylu evini tavaf ettim. Tespih çe-

kerek, Hakk överek, tekbir ve tehlil getirerek, bazen soluklanarak ve

dinlenerek, bazen tutunarak tavaf ederken, bir anda -ki o esnada

Hacer-i Esved’de suskun bir halde duruyordum- geçkin-genç, susan*

konuan birisiyle karlatm. Ne ölü ne diri, ne bikik ne yaln idi, ne

kuatan ne de kuatlan idi.

Onu Kabe’yi dirinin ölüyü tavaf edii gibi tavaf ederken gördü-

ümde, onun hakikat ve mecazm anladm ve Kabe’yi tavaf etmenin ce-

nazeye namaz klmak gibi olduunu örendim. Dirinin ölüleri tavaf et-

tiini gördüümde, zikredilen gence senin duyacam u msralar oku-

dum.

Evi gördüümde, tavaf edilirken

eriatn bilinmeyen srrnn sahibi bir takm ahslarca.

Bir grup daha onu tavaf etti ki, onlar eriat ve bilgi sahipleridir.

Onlar kef gözünün sürmeleridir; onlar onu görmez deil

Bir ölüye atm: Diri kendisini tavaf ediyor.

Aziz ve zamann tekidir
;
benzeri yoktur

Bize heybet sahibi bir nurdan tecelli etti
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Meleklerden deildi, bilakis o insan idi

Anladm ki: î bilinmezdir ve o i

Keif ve tahkik nezdinde diridir ve görülürdür

Dedim ki: Bu dizeler benden dökülüp onun saygn evini bir ba-

kmdan ölülere kattmda, ezici bir çar beni anszn çarpt ve sustu-

rucu ve zorlayc bir ekilde bana öyle dedi: ‘Gitmezden önce evin sr-

rna bak! Onu ziyaretçi ve talarn tavaf edenlerle parlak görürsün. On-

lara perde ve örtülerinin ardndan bak.
1

Ben de, söyledii gibi, evin parladn gördüm. Bunun üzerine

onun adna maharetle iir söyledim ve misal âleminde irticalen u dize-

leri söyledim:

Evi görüyorum, çevresinde tavaf edenlerle parlyor.

Parlaklk sadece onu yaratan Hakîm'dendir

Bu ev duyumsamayan ve görmeyen bir canszdr

Ne akl var ne dinlemesi

Bunun üzerine bir adamcaz dedi ki: Bu bizim için itaattir.

eriat hayatmz boyunca bizim için onu ortaya koydu.

Ben de ona dedim ki: Bu senin ulaacan son bilgidir, kulak ver

Hüküm koyma hikmetinin gösterdii kimsenin sözüne

Bir cansz gördüm, kendisi nedeniyle hayat yok

Onun ne birfaydas ne de zarar vardr

Fakat kalbin gözü için onda benzer bulunur

Gözde hastalk ve pas bulunmadnda

Kendi zatyla tecelli ederse onu aziz görür

Kimsenin onu tamaya gücü yok

Artk ben, Ebû Hafs (Hz. Ömer) ve Ali’miz olmutum

Bol ihsan , almak ve engellemek bendendir
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VASIL

O gencin menzilini ve mekân ve zamandan münezzehliini bana

öretti. Onun menzilini ve konaklamn örenip varlktaki mekânn ve

hallerini bildiimde, elini öptüm, ahundaki vahiy damarn mesh ettim

ve ona dedim ki: ‘Senin ile oturup kalkmak ve dostluk kurmak isteyene

iltifat buyur!’

Bunun üzerine ima ve remiz yoluyla, herhangi bir kimseyle sadece

remiz diliyle konuacak ekilde yaratldna iaret etti. ‘Benim remzimi

örenip gerçeini kavrar ve alglarsan, fasih insanlarn sözlerindeki açk-

ln ona ulaamayacan, belagat sahiplerinin söz ustalklarnn onun-

kine yetiemeyeceii de örenirsin.’

Bunun üzerine ona dedim ki: ‘Ey mudu kii! Bu ne büyük ihsan!

Bana senin terimlerini öret ve anahtarnn harekederinin niteliine be-

ni vakf kl. Ben seninle sohbet etmek ve gecelemek isterim. Çünkü

denk ve benzer senin nezdindedir, o senin zatnla inen ve emir verendir.

Sende açk bir hakikat bulunmasayd, parlak yüzler ona bakamazd.

O iaret etti, ben de örendim. Güzelliinin hakikatini bana gös-

terdi, ben de anladm. Önüme düürüldü, kendimden geçtim. Baygn-

lktan aylp kaslarm korkudan tir tir titrediinde, ona dair bilginin

gerçekletiini anlad. Yürüyü asasn att ve konaklad. Ardndan hali

(lisan- hal, hal diliyle) peygamberlerin getirdii ve güvenilir meleklerin

indirdii eyleri bana okudu: ‘Allah’tan sadece bilgili kullar korkar’** Bu

ayeti bir delil yapt ve kendisi hakknda oluan bilginin örenilmesine

yol kld.

Ona dedim: ‘Beni srlarnn bir ksmnn bilgisine ulatr ki, seni bi-

lenlerden olaym.’

Yant verdi: ‘Yaratlmn ayrntsna ve yapmn düzenleniine ba-

karsan benden istediim onda yazlm bulacaksn. Çünkü ben, nc ko-

nuan ve ne de konuturan olurum. Benim kendimden bakama dair

bir bilgim de yok! Zatm isimlerimden baka deil! Dolaysyla ben,

bilgi ve bilinen ve sürekli bilenim. Ben hikmet, hikmetli ve hikmet sa-

hibiyim.’
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Sonra öyle dedi: ‘Kitabnda yazacan ve kâtiplerine yazdracan

eyleri yaratlmdan alman için, izimin etrafnda dön ve Ay’mn -
yla bana bak! Tavaf ederken Hakkn sana gösterdii herkesin görme-

dii srlar bana bildir ki, ben de senin himmetini ve manam örene-

yim. Böylece seni kendinden örendiim tarzda orada zikredeyim.’

Bunun üzerine dedim ki: ‘Ey gören ve görülen! Hakkn bana bil-

dirdii varlk srlarnn bir -ksmn sana bildireceim. Onlar,n effaf

elbiselerine nüfuz etmi ve örtülerin ardndan gözlere bitimi srlardr.

Allah, onlar yükseltilmi bir perde ve konulmu bir gök olarak ina et-

mi. Fiil, zata göre lâtiftir, idrak edilmemesi nedeniyle de yüce ve de-

erlidir.

Onun nitelii zatndan lâtif

Fiili ise niteliinden lâtif

Her eyi zatma yerletirdi

Bir eyin anlamn harfine koyduu gibi

Alem bir anlam için talep edilir

Misk de kendi kokusu için istenir

Hak, hakikatimin gerektirdii eyi bana yerletirmemi ve benim

yolum ona ulamam olsayd, O’nun merebi için bir kazanç ve O’nu

bilmeye bir yöneli kendimde bulamazdm. Böylelikle iin sonunda

kendime dönüyorum. (Yine bu nedenle) Daireyi çizerken pergelin aya-

, varlnn sonuna ulatnda balangç noktasna döner, iin sonu

bama balanr ve (iin) ebedi ezeline yönelir. u halde sadece sürekli

bir varlk ve yerleik ve sabit müahede vardr.

Yol sadece yaratlmn görmesi için uzatld. Kul onda yerlemek-

sizin yüzünü kendisini takip edene çevirseydi, kukusuz, ermi sâliklcre

‘Allah’a yemin olsun! Ne kötü yapmlar’ gözüyle bakard. Sâlikler, ger-

çei bilseydi, mekânlarndan ayrlmazd. Fakat onlar, hakikatlerin çift

olmas nedeniyle, Allah’n kendisiyle yollar ve yeryüzünü yaratt Ya-

ratan Hakkn tekliinden perdelenmitir. Böylece isimlerin içeriklerine

bakm ve yükseli merdivenlerini aram, onlar istenilecek en yüksek

menzil ve Hakka yönelmen ve aranlan en yüce halin olduunu zan-

netmitir. Böylelikle onlar vastasyla doruluk Burak’ ve Reffefleri
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üzerinde yürütülüp, gördükleri eylerle ayet ve srlarn onlara öret-

mitir.

Bak kuzeyden olduunda durum böyledir. Yetkin yaratl üze-

rindeki ftrat ise ilk konumunda yüzüyle dairenin noktasnm karsnda

bulunur. Böylelikle ftratn ruhunun yars sa taraftan aratrr, bat ta-

rafndan ise sefer eder. Bak sadan hareket ederse ilk baknda gözle

görme müahedesinde temkin makamna ular.

Aalarn aasnda bulunduu zannedildii halde yücelerin en

yücesinde bulunan kimseye alr! ‘

Cahillerden olmaktan Allah’a sn-
rm.”05 Bakn kuzeyi, onu yönetenin sadr.- Kendi mevzisinde dur-

mas ise var yerinin sonudur.

aret ettiim ey akll kiide sabit ve sahih olup dönüün O’na ol-

duunu örendiinde, artk durduu yerden ayrlmaz. Fakat miskin,

kapy çalmay ve (kapnn) açlmasn hayal eder ve öyle der: Darln
ve skntnn karsnda genilik ve açklktan baka ne olabilir ki? Ar-

dndan bunu bir ayet olarak hasunlara okur:
‘

Allah kime hidayet etmek

isterse onun gönlünü slâm’a açar, kimi saptrmak isterse onun gönlünü âde-

ta göe çkarcasna daraltr. Binaenaleyh açlma ancak darlktan sonra

olduu gibi istenilen de ancak yol gidildikten sonra elde edilebilir.

Miskin, anlay sahipleri ve saknanlar nezdinde ancak düünme ve

delil vastasyla gerçekleen eyleri ilham vastasyla elde ettiinden ha-

bersizdir.

Kukusuz söylediklerinde haklyd. Çünkü o kuzey gözüyle bak-

yordu. Artk onun halini ona braknz! Onu haliyle ba baa braknz,

kurnazlk yaptn tespit ediniz ve onun bu davrann güçlendirip ona

öyle deyiniz: ‘Çktn yere ulamak istersen, kaçnlmaz olarak, yardm

dilemen gerekir.
5

Onun adna komuluk makamn gizleyin! Ziyaredeme, görüme

ve dayanma ödülünü ararnz. Böylece o ayrld menzile ulamakla

mahzun olacak, ulaaca yerde elde edecei srlarla sevinecektir. Ku-
kusuz Peygamber miraç ile istenmemi olsayd, yolculuk etmeyecek,

göe çkmayacak ve inmeyecekti. Bulunduu yerde Yüce Topluluun

durumu ve Rabbinin ayetleri ona geldii gibi, yatanda bulunduu

halde yeryüzü ona yaklatrlm*!. Fakat o, dileyen kendisini inkâr etsin
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diye, ilâh bir srdr. Çünkü yaratl onu gerektirmemitir (vermemi-

tir). Dileyen ona inanr. Çünkü o her eyi toplayandr.*

Akim tek bana ulaamayaca ve anlayn yalnz bana elde ede-

meyecei bu ilme ulatmda, öyle demiti: ‘Bana garip bir sr duyur-

dun, bilinmez bir anlam bana açkladn. Daha önce hiçbir dosttan onu

duymadm. Senin gibi, bu hakikatlerin kendisi adna tamamland

baka birisini de görmedim. u var ki, onlar imdi benim nezdimde

malumdur ve benim zatmda yazlmtr. Perdelerimin kalkmas ve ia-

retlerimi örenmen esnasnda onlar sana gösterilecek. Fakat seni hare-

minde konaklatp yasaklarn örettiinde, sana gösterdii eyleri bana

da bildir.’

lâhi Biati Müahede Eden

Dedim ki: ‘Ey konumayan fasih ve ey bildiinden soran kii! unu
bil: O’na iman yoluyla ulap ihsan mertebesinde onun katnda konak-

ladmda, o beni haremine indirdi ve yasaklarm bana öretip dedi d:

Bana balanman istediim için, (sayesinde bana ulaabilecein)

ibadetlerini artrdm. Beni burada bulamazsan, urada bulursun. Sen-

den cem’ halinde perdelenirsem Mina’da tecelli ederim. Yine de, bulun-

duun pek çok yerde bildirdim ve baz srlarnda defalarca gösterdim ki

perdelenmi olsam bile, perdelenmem her arifin bilmedii bir tecellidir

Sadece senin ihata ettiin bilgileri ihata eden kimse onu bilebilir.

Görmez misin ki: nsanlara kyamet günü aina olduklar suret ve

belirtiden baka bir suret ve belirtide tecelli ederim de, bu nedenle be-

nim Rabliimi inkâr ederler. O suretten kaçar ve (aina olduklar Rab-

lik suretine) yine O’ra snrlar. Fakat bunun farknda deiller. Onlar

kendilerine tecelli edene öyle derler: Senden Allah’a snrz. Bizler

burada Rabbimizi bekleyenleriz.’ O esnada onlara bildikleri surete göre

gözükürüm. Onlar benim Rab, kendilerinin kul olduklarn kabul eder.

Dolaysyla bildiklerine ibadet eden ve kendilerinde yerleik sureti mü-

ahede eden kimselerdir.

Onlardan bana ibadet ettiini söyleyenin sözü yalandr vc beni a-

rtmtr. Ona tecelli ettiimde beni inkâr etmi iken bu sözü nasl

doru olabilir ki? Beni belirli bir suret ile snrlayan, kendi hayaline iba-



132 Fütuhât- Mekkiyye I

det etmitir. O, kalbine yerlemi örtülü hakikattir. Hâlbuki bana iba-

det ettiini zanneder, gerçekte ise beni inkâr eder.

Ariflere gelince, onlarn gözlerinden gizlenmem mümkün deildir.

Çünkü onlar yaratklardan ve srlarndan uzaklamtr. Dolaysyla on-

lara içlerinde benden bakas görünmez ve varlklardan isimlerimden

bakasn bilmezler. Dolaysyla kendilerine gözüküp tecelli eden her

eye öyle derler: ‘Sen en yüce münezzehsin, senden bakas yoktur! in-

sanlar gayb ve ahadet arasndadr. Her ikisi de onlarda ayn eydir.’

Onun sözünü iitip iaret ve bildirmesini anladmda, kskançlk

cezbesi beni ona çekti ve önünde durdurdu.

Kabe’nin ve Tavafin Varlktaki Srr ile Öretim ve Lütuflarn Mu-

hataplar

Bana sa elini uzatt, ben de öptüm. Arzu duyduum suret bana

ulat:

Hak bana önce hayat suretinde göründü .

207 Ben de ona ölüm sure-

tinde gözüktüm. Böylece bir suret dierine biat etmek istedi ve ona ‘gi-

diatn güzel deil’ dedi. Sa elini ondan çekti ve ‘ahadet âleminde

künhünü bilmiyorum’ dedi.

Sonra bana göz suretinde göründü, ben ise onun için kör suretine

girdim. Bu, bir avtn tamamlanmas ve artn bozulduunu düündük-

ten sonrayd. Suret, dier surete biat etmek istedi ve zikredilen sözü

ona söyledi.

Sonra benim için cn genel bilgi suretinde göründü. Ben de ona

tam bilgisizlik suretinde göründüm. Suret, o surete biat etmek istedi vc

ona mehur sözü söyledi.

Sonra benim için çary iitmek suretinde göründü. Ben de ona

duymamak suretinde göründüm. Suret o surete biat etmek istedi. Hak

ise iki suret arasnda perdeleri yerletirdi.

Sonra benim için hitap suretine girdi. Ben de O’nun için dilsizlik

suretine girdim. Suret o surete biat etmek istedi. Hak ise iki suretin

arasna Levha’nm iaret ve yazlarm gönderdi.

Sonra Hak, benim için irade suretine girdi. Ben de O’nun için ha-

kikatin eksiklii ve alkanlk suretine girdim. Böylelikle (bana ait) suret
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(Hakka ait) surete biat etmek istedi, Hak ise ikisinin arasna aydnln
ven yayd.

Sonra Hak, benim için kudret ve güç suretine girdi. Ben de ona

acizlik ve zayflk suretinde göründüm. Böylece suret o surete biat et-

mek istedi. Hak kuluna eksikliini gösterdi.

Bu yüz çevirmeyi ve bütün arzu ve gayelerimin gerçeklemediini

görünce dedim ki: Neden bana kar çktn ve ahdimi yerine getirme-

din?

öyle karlk verdi: Ey kulum! Kendine direnen sensin! Ey tavaf

eden kii! Her avtta ta öpmü olsaydn, orada o lâtif suretlerde dimi

öpmü olurdun. Çünkü benim evim orada zat mesabesindedir. Tavafn

avtlar ise yedi sfat mesabesindedir. Bunlar celâl sfadar deil yetkinlik

sfatlardr. Çünkü onlar, sana kavumann sfatlardr208 -ayrma deil.

O halde yedi avt, yedi sfat içindir. Orada bulunan ev ise bir zata delâ-

let eder. u var ki, ben o evi döeim menziline indirdim ve insanlarn

geneline öyle hitap ettim: Bu ev sizin katinzda Ar’m gibidir. Yeryü-

zündeki halifem ise istiva yeri ve içerendir. Seninle birlikte tavafeden ve

yannda duran melee bak!

Bunun üzerine hemen melee baktm. Ben kendisine balonca, me-

lek Ar’a döndü ve dinçliiyle bana kar gururland. Bunun üzerine

ben de ona tebessüm ettim. Ardndan u msralar söyledim:

Ey Peygamberlerin tavaf ettii Kabe!

Saygn meleklerin tavafndan sonra.

Sonra onlarn ardndan bir âlem geldi.

Yücelik ve süjlîlik arasnda
, onu tavaf eden.

Kabe'yi benzer sayarak ar mesabesine koydular
t

, Biz onun etrafnda tavaf eden saygnlarz

Onu tavaf edenlerin en büyüü derse ki:

Ben hayrl olanm, iitiyor musunuz?

Vallahi! Ne bir nass getirdi ve bildirdi.

Getirdiini açklamadan.

Bu onu çevreleyen bir nurdan baka nedir ki?

Onlarn nurlar; biz ise deersiz bir suyuz (nutfe)
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Böylece bir ey benzerine çekildi.

Hepimiz ise onun katndayerlemi kullarz

Hayr! Bizim tavaf ettiimizi tavaf ettiklerini

Görmediler mi? Onlar toprak deildir

Bizden en lâtifi soyutlanrsa yerleir

Tavaf edenlerin etrafnda döndüü kimsenin üzerine

Onlar bilgisizlikten tenzih ediniz:

Allah’n âlemleri amade ettii kimsenin hakkn

Nasl bilmezler? Onlar bilir

Ben kendisine secde edilenin oluyum

Melekler babamza secde emrine syan ettikten sonra

Bilgisizliklerini itiraf etti

Secde etmeme de direnen blis oldu (gerçekleyanl kartrd)

Artk inkâr edenlerden oldu

Onlar tenzih ediniz, tenzih ediniz! Çünkü onlar

Hata edenlerin hatasndan masum kald 209

Dedim ki: Sonra, kalbimin yüzeyini210 ondan çevirip Rabbime

döndüm. Rab bana dedi ki: Baban dolaysyla sana yardm edildi. Bere-

kerim sana yerleti.- Ovdiigiin kimsenin ve kendisinesndn iyilikleri

duy! Hakka yakn meleklerin menzilleri yannda senin yerin neresidir?

Allah’n selâm sizin ve onlarn üzerine olsun.

Benim bu Kabe’m, varln kalbidir.
211 Ar’m bu kalp için snrl

bir cisimdir. O ikisinden hiçbirisi beni sdramam, senin onlardan

bildirdiin eyi benim hakkmda bildirememitir. Beni sdran evim,

senin amaçlanm kalbindir. O kalp senin görünen bedenine yerletiril-

mitir. Senin kalbini tavaf edenler, srlardr. Dolaysyla onlar, bu talar

tavaf edite bedenleriniz mesabesindedir. Bizim kuatc Ar’mz tavaf

edip dönenler ise senden dünya âleminin etrafnda dönenler gibidir.

Binaenaleyh, senin bedenin yaln kalbinin aasnda bulunduu gibi

Kabe de kuatc Ar karsnda bulunur.

Kâbe’yi tavaf edenler, kalp olmada ortak olduklar için, senin kal-

bini tavaf edenler mesabesindedir. Senin bedenini tavaf edenler ise ku-

atma niteliinde ortak olduklar için, Ar’ tavaf edenler gibidir. Beni
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sdran kalbi tavafeden srlar âlemi dier âlemlerden üstün ve yüce ol-

duu gibi siz de üstünlük ve efendilik yönüyle kuatc Ar’ tavaf eden-

lerden üstünsünüz. Çünkü siz, âlemin varlnn kalbini tavaf etmekte-

siniz. Dolaysyla siz, bilginlerin srlar mesabesindesiniz. Onlar ise âle-

min cismini tavaf etmektedir. Dolaysyla onlar, su ve hava mesabesin-

dedir.

Nasl eit olabilirsiniz ki? Beni sizden bakas kalbine sdramam,
sizin mananzn dmda hiçbir eyde yetkin bir surette tecelli etmemi-

im. Artk size verdiim yüce erefin kadrini ve kymetini biliniz! Ben

büyük ve yüceyim. Tanm beni snrlayamaz. Ne efendi bilir beni ne

köle!

Ulûhiyet, mukaddestir. Dolaysyla idrak edilemez ve katma ortak

koulmasndan münezzehtir. Sen bensin, ben ise benim. Artk beni

kendinde arayp yorulma! Beni darda arayp rahatn kaçrma! Ara-

maktan da vazgeçme, yoksa bedbaht olursun. Bana kavuuncaya kadar

beni ara, böylece yükselirsin. Fakat beni araynda edepli davran. Yo-

luna girerken, bilinçli ol. Beni ve seni ayrt et. Çünkü sen beni göre-

mezsin, sadece kendini görürsün. Artk, ortaklk niteliinde dur. Aksi

halde bir kul ol ve de ki: drak edememeyi idrak, idraktir. Bu yola bir

hür olarak katdr ve erefli bir dost olursun.

Sonra dedi ki: Benim katmdan çk. Çünkü senin gibi birisinin ba-

na hizmet etmesi uygun deil.

Ben de kovulmu bir halde çktm. öyle buyurdu: ‘Beni ve yarat-m yalnz brak .'212 Sonra dedi ki: ‘Onu döndürünüz.’ Bunun üzerine

beni döndürdüler, bir anda önünde bulundum. Sanki onun müahede
yaygsndan ayrlmam ve varlnn mertebesinden uzaklamamtun.

Dedi ki: Bana hizmet etmesi uygun olmayan kimse benim katma

nasl girebilir? Sende hizmetin gerektirdii sayg yoksa bu mertebe seni

kabul etmeyecek ve ilk bakta def edecektir. te sen, imdi oradasn. O
mertebenin sana olan iyiliinin ve sevecenliinin saygn, tecellisinin ise

hayetini artrmadn gördüm.

Sonra dedi ki: Senin çkartlman ve kendi miracna döndürülmem

emrettiimde niçin bana sormadn? Ben sana kesin kant ve dil sahibi

birisi olarak bildirirdim. Ey insan, ne çabuk unutursun!
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Bunun üzerine dedim ki: Beni senin zatn müahede etmenin yü-

celii sarst. Tecellilerinde biat elini tutman önüme dütü. Ben de 'bakp

bakmamakta tereddüt etim: Acaba gaybde hangi haber meydana geldi?

O esnada kendime dönseydim, haberin bana benden verildiini öre-

nirdim. Fakat mertebe, bakasmn görülmeyecei bilgisini verdi. Ayrca

keridininkinden baka bir selâmlayana baklmayacamn bilgisini ver-

mitir.

Bunun üzerine öyle dedi: Doru söyledin ey Muhammedi Artk

biricik makamda kal. Saydan sakn, çünkü onda ebedî helak vardr!

Sonra, baka bir takm konumalar ve haberler meydana gelmitir

ki, onlar baz srlarla birlikte Hac ve Mekke bölümünde zikredeceim.

VASIL

(Kâbe’ye Giri)
t

Vefal yolda dedi ki: Ey en saygn ve seçkin dost! Bana söylediin

her eyi biliyorum. Söylediin her ey benim zatma yazlm ve zatm-

da bulunmutur.

Dedim ki: Sana senden ulama arzusu beni tevik etti. Ta ki, senin-

le senden haberdar olaym.

öyle dedi: Evet, ey garip ve örenmek isteyen kii! Benimle bera-

ber tatan yaplm Kâbe’ye gir, oras perde ve örtüden münezzeh bir

evdir. Oras, ariflerin girdii yerdir. Tavaf edenlerin rahat oradadr.’

Ben de hemen onunla beraber ta eve girdim. Elini gösüme koy-

du ve dedi ki: Ben oluu ve görülür âlem ile mekânn varlnn srlarn

kuatma mertebesinde yednciyim. Hale, Havva’ya mensup saf bir nur

parças olarak beni yaratt ve beni tümeller için bir karm yapt.

Bana aktarlan veya indirilen eyi örenirken, anszn üçayakl bir

ata binmi halde, en yüce Kalem öretmen olarak yüce menzillerinden

zatma indi. Ban zatma döndürmü, ardndan nurlar ve karanlklar

yaylmt. Bütün olanlar, srr’ma2” üflendi. Yerim ve göüm parçalan-

d, beni bütün isimlerime muttali etti. Ben de kendimi ve bakasn ö-
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rendim, iyiliimi ve kötülüümü ayrt ettim. Yaratanm ve hakikatle-

rimi ayrtrdm.

Sonra bu melek benden ayrlp öyle dedi:

-Ören! Sen hükümdarn mertebesisin.

Ben de elçinin konaklamas ve gelii için hazrlandm. Melekler ba-

na konuk oldu, felekler üzerimde döndü. Hepsi elimi öpüyor, merte-

beme yöneliyordu. Ne bir inen melek gördüm ne önümden ayrlan bir

melek gördüm! Yönlerimden birisine dikkat kesildim. O esnada ezel su-

retini gördüm. Böylece inmenin imkânsz olduunu anladm. Artk bit

hal üzere kaldm.

Müahede ettiim eyleri baz seçkinlere bildirdim. Onlara ken-

dimden bulduum eyi anlattm.
214

Artk ben berekedi bahçe, toplayc meyveyim! Örtülerimi kaldr,

satrlarmn içerdii eyi oku. Ben de örtülerini kaldrdm, satrlarn

düündüm. Gözüme ona yerletirilmi nurun içerdii ve tad gizli

bilgiyi gösterdi. Okuduum ilk satr ve o satrdan örendiim ilk sr,

ite bu ikinci bölümde zikredeceimdir.

Allah bilgiye ve doru yola ulatrandr.

***

KNC BÖLÜM
Harflerin ve Harekelerin Âlemdeki Yeri; Güzel simleri

ve Kelimelerin, Bilgi, Bilen ve Bilinenin Bilgisi

Bilmelisin ki bu bölüm, üç ksmdr: Birinci ksm, harflerin bilin-

mesidir. kinci ksm, kelimeleri ayrtran harekelerin bilinmesi, üçüncü

ksm bilgi, bilen ve bilinenin bilinmesidir.
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BRNC FASIL

Harflerin, Mertebelerinin ve Küçük Harfler Olan

Harekelerin Bilinmesi. Onlarn lâhî simleri.

Kukusuz harfler lafzlarn imamlardr

Hafzlarn dilleri buna tank

Felekler melekûtunda onlarla dönmütür

Uyuyan ve uyanklar arasnda dersin ki

simleri gizlediklerinden örendim

Böylece bu düünce nedeniyle aziz olur

Cömertliinin feyzi olmasayd

Sözde lafzlarn hakikati görünmezdi.

Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki varlk herhangi bir s-

nrlama olmakszn mutlak anlamda yükümlü tutan -ki Haktr -ve yü-

kümlü tutulanlar -onlar da âlemdir- içerdiine göre, harfler de zikret-

tiimiz ksmlara ayrlr. Bu nedenle harfler içinde yükümlü tutan ve

onun yükümlü tutulan harfler karsndaki yerini gizli bir yönden gös-

termek istedik. Söz konusu yön, kendisini örendiklerinde keif ehlinin

nezdinde deimez. O, bu harflerin kendisinden olutuu yaln harfler-

den çkartlmtr. Söz konusu harfler, terimsel olarak mu’cem harfler

(bilinmeyen harfler, alfabenin harfleri) diye isimlendirilir ki isimlendi-

rilmelerinin nedeni anlamlarnn belirsizliidir.

(Harfler, Mertebeleri, Felekleri, Doalar)

Bize kef yoluyla gösterildiinde, harflerin yalnlarnn dört merte-

be olduunu gördük. Birinci ksm mertebeleri yedi felek olan harfler-

dir. Bunlar Elif, Ze ve Lâm’dr. kinci ksm, mertebeleri sekiz felek

olan harflerdir. Bunlar Nun, Sad ve Dat harfleridir. Üçüncü ksm,

mertebeleri dokuz felek olan harflerdir. Bunlar Ayn, ayn, Sin, n’dr.

Dördüncü ksm ise mertebeleri on felek olan harflerdir ki, bunlar da

dier harflerdir. Söz konusu harfler, on sekiz tanedir ve her birisi on fe-

lekten meydana gelmitir. Nitekim öteki harflerin bir ksm dokuz fe-
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lekten, bir ksm sekiz felekten, bir ksm yedi felekten -daha önce be-

lirttiimiz gibi baka bir ksm yoktur- meydana gelmitir. O halde bu

harflerin -ki bu harfler zikretmi olduumuz yalnlardr- meydana gel-

dii feleklerin toplamnn says, îki yüz altm bir felektir.

Yedi felekten meydana gelen mertebeye gelince, bunlardan Elifin

dnda Ze ve Lam harflerinin doas, scaklk ve kuruluktur. Elifin do-

as ise scaklk, yalk, soukluk ve kuruluktur. (Dolaysyla) O, komu
olduu âlemlere göre, scakla beraber scak yala ya, souk ile souk ve

kuru ile kuru olarak döner.

Sekiz felekten meydana gelen harflere gelince, bu mertebenin harf-

leri, scak ve kurudur.

Dokuz felekten meydana gelen harfler ise Ayn ve Gayn’dr. Doa-

lar, soukluk ve kuruluktur. Sin ve n’n doalar ise scaklk ve kuru-

luktur.

Onlu mertebeye gelince, bu mertebenin harfleri scak ve kurudur.

Ha ve H ise böyle deildir. Çünkü o ikisi, souk ve kurudur. He ve

Hemze de farkldr. Çünkü onlar da souk ve yatr.

Feleklerde daha önce belirttiimiz tarzda giriildik ye iç içe geçme-

ler söz konusu olmakla beraber, hareketinden scakln meydana geldi-

i feleklerin says ki yüz üç felektir. Hareketinden kuruluun meydana

geldii felekler ise iki yüz krk bir felektir. Hareketinden soukluun

meydana geldii felekler, altm be tanedir. Hareketinden yaln
meydana geldii feleklerin says ise yirmi yedi felektir.

Yedi felein hareketinden ilk dört unsur meydana gelir. Onlardan

ise özellikle Elif harfi var olur.

Yüz doksan alt felein hareketinden bilhassa scaklk ve kuruluk

meydana gelir, onlardan kesinlikle bu ikisinden bakas meydana gel-

mez. Bu feleklerden Bâ, Cim, Dal, Vav, Ze, Ta, Ze, Kef, Lam, Mim,

Nun, Sad, Dat, Kâf, Re, Sin, Ta, Se Zal, Z ven harfleri meydana ge-

lir.

Seksen sekiz felee gelince, onlarn hareketinden soukluk ve kuru-

luk meydana gelir. Bu feleklerden Ayn, Ha, Gayn, Ha harfleri meydana

gelir.
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Yirmi felein hareketinden, yalk ve kuruluk meydana gelir. Bu fe-

leklerden He ve Hemze var olur.

Lâm-Elife gelince, bu harf, yedi, yüz ve doksan alt felein kar-

mndan meydana gelir. Bu 'onlara kötülük ulamaz ve üzülmezler (i
d)’215

ayetindeki Lâm’a benzediinde böyledir. Siz (le-entüm) onlara daha

korkutucu gelirsiniz
’116

ayetindeki gibi ise Lâmelif yüz, doksan alt ve

yirmi felein karmdan meydana gelir.

Âlemde dier iki unsur olmakszn, sadece scaklk ve yaln mey-

dana geldii bir felek yoktur. Havann doasm incelediinde, onun

özel bir feleinin olmasnn neden imkânsz görüldüünün hikmetini

örenirsin. Nitekim tek bana bu ilk unsurlardan birisinin meydana

geldii felek de yoktur.

O halde He ve Hemzeyi dördüncü felek döndürür ve uzak felei

dokuz bin senede kat eder. Ha, H, Ayn, Gayn’ ise ikinci felek döndü-

rür ve uzak felei on bir bin senede kat eder.

Dier harfleri ise birinci felek döndürür ve uzak felei yirmi bin

senede kat eder. Onlarn kendi feleklerinde menzilleri vardr. Bir ksm
felein yüzeyinde, bir ksm dibinde, bir ksm ise bu ikisinin arasnda-

dr.

' Sözü uzatmaya neden olmasayd, onlarn menzil ve hakikatlerini

açklardk. Fakat bu kitabn altmnc bölümünde unsurlarn örenil-

mesi, yüce âlemin süfli âlem üzerindeki otoritesinin bilinmesi, imdi

içinde bulunduumuz âlemin uzak felein devirlerinden hangi devirde

var olup bize hangi ruhaniyetn baktnn bilinmesinden söz ederken -

Allah ilham ederse- bu konuda yeterli bilgi vereceiz. imdilik, -Allah

izin verirse- o konuya ulancaya veya konu gelinceye kadar dilimizi tu-

tuyoruz.

(Harfler Âlemindeki Mertebeler)

Konumuza dönüp deriz ki: Kendisine ait harfler Ze, Elif ve Lâm
olan yedili mertebeyi yükümlü tutan lâhî mertebeye ait saydk. Baka

bir ifâdeyle, yükümlü ratan lâhî mertebenin harflerden pay odur.

Nun, Sad ve Dat harflerinin ait olduu ikinci mertebeyi ise insann

harfler âleminden pay yaptk. Ayn, ayn, Sin ve n’n ait olduu do-

kuzlu mertebeyi ise harfler âleminden cinlerin pay yaptk. On felekten
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oluan harfler mertebesini ise meleklerin harfler âleminden pay yaptk.

Bu mertebe, dier harflerin ait olduu dört mertebenin kincisidir.

Bu dört varl snflamada dört harf mertebesine nispet etmemizin

nedeni, anlalmas çerin kimi hakikatlerdir. O hakikatleri anlayabilmek,

müstakil bir kitapta zikredilmelerini ve açklanmalarn gerektirir. Fakat

biz, el-Mebâdî ve’l-Gâyâ isimli kitabmzda tamamlamak üzere imdilik

burada onlar ksmen zikrettik. Ad geçen kitap, henüz tamamlanmam

ve dank sayfalarn dnda yazlmam halde elimizdedir. Fakat Allah

izin verirse bu bölümde o kitaptan bir bölüm zikredeceiz.

Binaenaleyh dört harf, sahip olduklar hakikatleri nedeniyle, ateten

yaratlm cinler için meydana gelmitir. Bu hakikat, Allah’n bildirdii-

ne göre, cinleri
<

Onlara önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarn-

dan geleceim
’3 ' 7 demeye sevk eden eydir. Böylece hakikatleri tamam-

lanm, sayesinde ilâve bir mertebe isteyecekleri beinci bir hakikat kal-

mamtr.

Böyle bir eyin onlar için mümkün olduuna sakn inanmayasn!

Bu mertebe, cinler için üst ve onun karl (alt) yönün varldr. Bu

iki yön ile alt yön tamamlanr.. Çünkü d-Mebâdî ve’l-gâyât kitabnda or-

taya koyduumuz gibi, hakikat bunu kabul etmez. Orada cinlerin dier

harflere deil de neden Ayn, Gayn, Sin vem harflerine tahsis edildii-

ni açklamtk. Ayrca orada bu harfler ile cinler arasndaki ilikiyi ve

onlarn bu harflerin olutuu feleklerden meydana geldiini açklam-

tk.

llâlî mertebenin üzerinde bulunduu hakikat nedeniyle, bu harf-

lerden ilâh mertebe için üç ey meydana gelir. Bu üç ey zat, sfat ve

zat-sfat arasndaki badr ki, ba kabul’dür. Baka bir ifadeyle, onun

sayesinde (sfatn zat’tan) kabul gerçekleir. Çünkü sfat, kendisiyle nite-

lenene ve onun gerçek konusuna ilime hakkna sahiptir. Söz gelimi

ilim kendisini bilene ve bilinene balar. rade, kendisini irade eden ve

edilene balar. Kudret kendisini kudret sahibine ve kudretin konusuna

balar. Bantlar olsalar bile, bürün isimler ve nitelikler böyledir.

lâhî mertebenin tahsis edildii harfler olan Elif, Ze ve Lâm ise

(ezel), balangcn reddine delâlet eder ki, o dâ ezel demektir. Bu harf-

lerin basitleri ise sayca birdir. Kendilerini örenenler için hakikader ne

gariptir! Çünkü harflerin bilgisi, (ariflerden) bakasnn cahil kald ve
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bilmeyenlerin gönüllerinin darald bir yerde dolar. Ayrca, ismi ge-

çen kitabmzda bu harfler ile lâhî mertebeyi birletiren ilikiden de söz

etmitik.

Beerî mertebe için bu harflerden üç ey meydana gelmitir. Nite-

kim daha önce belirttiimiz gibi lâhî mertebe için de üç ey meydana

gelmiti. O halde, lâhî ve beerî mertebenin harfleri sayca bir olmu-

tur. u var ki beerî mertebeye tahsis edilmi harfler Ntn, Sad ve Dat

harfleridir. Böylelikle beerî mertebe ilâh mertebeden maddeleri yö-

nünden ayrr. Çünkü kulluk, ilâh olmay salayan hakikatlerde Rabli-

ge ortak olmad gibi ayn ekilde kulun ilâhl (melûh) olmasn sala-

yan hakikatlerde de durum böyledir. Öte yandan kulun ilâh surete göre

yaratlm olmas nedeniyle, Rabbe olduu gibi kendisine de üç harf

tahsis edilmitir.

Hakikatlerde ortaklk gerçekkmi olsayd ya sadece bir ilâh veya

bir kul oiurdu. Baka bir ifadeyle, tek bir hakikat olabilirdi. Bu ise ge-

çerli deildir. Binaenaleyh tek bir hakikate nispet edilseler bile hakikat-

ler birbirlerinden farkl olmaldr. Bu nedenle Hak kadîm olmak özelli-

iyle kullarndan farkl olduu gibi kullar da sonradan olmak özelliiyle

Allah’tan farildir. Hak bilgisiyle onlardan, onlar da kendi ilimleriyle

Haktan farkl olmutur denilmemitir. Çünkü söz konusu bilgi tektir ve

kadîmde kadîm, hadiste hâdis olarak bulunur.

(Rab ve Kulun Mertebeleri ve Hakikatleri)

Her iki mertebe (rab ve kul mertebesi), her birisinin üç hakikatten

akledilir olmas yönüyle birlemitir: zat, sfat ve onunla nitelenen ara-

sndaki ba. u var ki, kulun üç hali vardr: Birincisi bakasyla deil

sadece kendisiyle olan halidir. Bu hal, içinde kalbinin her eyden gafil

olduu vakittir. kincisi, Allah karsndadr. Üçüncüsü, âlem ile olduu

vakittir. Allah Tcâlâ ise zikrettiimiz konuda bizden farkldr. Çünkü

O’nn iki hali vardr: Birincisi kendisi nedeniyle, dieri yaratklar ne-

deniyle olan halidir. Hakkn üzerinde herhangi bir varlk yoktur ki,

Hakkn o eye ilimesi söz konusu olsun.

Bu, içine dalm olsaydk duymaya güç yetirilemeyecek bilgilerin

gelecei bir deryadr.
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Nun, Sad ve Dat -ki bunlar insan mertebesine ait harflerdir- ile

Elif, Ze, Lâm -ki bunlar lâhî mertebeye aittir- harfleri arasndaki iliki-

yi el-Mebâdî ve’l-Gâyât kitabnda zikrettik. Gerçi ilâh mertebenin harf-

leri yedi, beerî mertebenin harfleri ise sekiz felekten meydana gelmi

olsa bile, bu durum, ilâh ile iiâhl (melûh, ilâhlanm) arasndaki ztlk

nedeniyle, söz konusu ilikiye zarar vermez.

Sonra Nun harfinde -ki felein ortasdr- öyle srlar vardr ki sadece

teslim örtüsünün üzerine baland ve ölmeden önce ölmü kii onlar

iitebilir; ölüden ise ne itiraz ne aray beklenebilir. Ayn ekilde

Nun’un noktasnda ruhsal Nun’un ilk delâleti vardr ki söz konusu delâ-

let, dairenin yars olan süflî Nun’un eklinin üzerinde akledilir olarak

bulunur.

lk ekil olarak ortaya konulmu -ki o akledilir Elifin merkezidir-

rakamh Nun’a bitien nokta, dairenin yarçapm belirginletiren eydir.

Nun’un eklinin kesildii ve bittii son nokta ise bu akledilir ve mev-

hum Elifin badr. Onu boyunun uzunluundan takdir ederiz. Böyle-

likle ElifNun’a dayanr ve ondan Lâm harfi meydana gelir. Nun’un ya-

rs, zikredilen Elifin varlyla birlikte, Ze harfidir.

Elif, Ze ve Lâm Hakkn ezelîliinin bilgisini verdii gibi Nun harfi

de bu özelliiyle insann ezelîliinin bilgisini verir. u var ki ezelilik,

Hakta açktr. Çünkü Hak, özü gerei ezelîdir ve O’ndan öncesi yoktur.

Hiç kuku ve üphe yoktur ki, O’nun zatndaki varlnn balangc

yoktur. Baz muhakkikler, insann ezeliliinden söz etmi ve insan eze-

le nispet etmitir.

nsanda ise ezelilik gizlidir ve bilinmez. Çünkü ezelilik insann za-

tnda açk deildir. nsanda ezelilik, varlnn belirli bir yönü nedeniyle

geçerli olabilir (lâhî ilimde bulunu yönü).

Bu yönlerden birisi, udur: Varlk var olana dört mertebede verilir:

Birincisi zihinde varlk, kincisi dta varlk, üçüncüsü lafzda varlk,

dördüncüsü, yazda varlk. Bunlarn hepsi, Allah izin verirse bu kitapta

zikredilecektir. Dta suretine göre var olduu sübût218
haline ilien eze-

lî-kadîm ilimde bulunmas yönüyle insan, ezelî olarak mevcuttur. Âdeta

insan, cevherde bulunmak sebebiyle arazn mekâna yerlemesi gibi,

kendisine ilien ilâh ilmin inayetiyle var olmutur: Cevherde bulun-

makla araz, dolayl olarak bir mekâna yerlemi hale gelir.
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Bu nedenle insanda ezel gizlidir, insann belirli-akledilir suretten

soyut hakikatleri de ezelîdir. Söz konusu suret, Inâud-Devâr ve’l-

Cedâvil kitabnda açkladmz üzere kadimligi ve hâdislii kabul eder.

Bu konuda ad geçen eserimize baklrsa onun yeterli olduu görülür.

Gerek duyulduunda, baz bölümlerde ondan ksmen alnt yapacaz.

Nun harfindeki ezelilik hakknda zikrettiimiz sr, Sad ve Dat harf-

lerinde daha tam ve salam olarak ortaya çkar. Bunun nedeni, dairenin

yetkinliinin varldr.

Hakka ait olan Elif, Zc ve Lâm’n hakikatleri, kula ait Nun, Sad ve

Dat harflerinin hakikatlerine döner. Hak da, burada kitaplarda açkla-

maktan men edildiimiz srlarla nitelenir. Fakat arif, söz konusu srlar

bilgisi ve merebinde ehli olanlar arasnda veya teslimin en üst derece-

sinde bulunanlara açklar. Bu iki snfn dndakilere ise bu srlarn açk-

lanmas haramdr. •

Zikrettiimiz eyi iyice ören ve aratr, bu durumda güzellikleri

akllar hayrete düüren srlar sana görünür.

Dier mu’cem harfleri ise melekler içindir. Bunlar onsekiz harftir:

Ba, Cim, Dal, He, Vav, Ha, Ta, Ye, Kaf, Mim, Fe, Kaf, Ra, Te, Se H
ve Ze’dir.

(lâhi ve Beerî Mertebeler)

öyle demitik: Beerî mertebe lâhî mertebe gibidir. Hayr! Beerî

mertebe, lâhî mertebenin ayndr.

Beerî mertebe üç mertebeye ayrlr: Mülk mertebesi, melekût mer-

tebesi ve ceberut mertebesi. Bu mertebelerin her birisi üçe ayrlr. Böy-

lelikle toplam dokuzdur. Üç ahadet mertebesini alp lâhî ve beerî

mertebelerin bileimi olan altyla çarparsan on sekiz meydana gelir. Ya

da onu, kendisinde üç Hak mertebesinin üç yaratl mertebesini mey-

dana getirdii takdir edilmi alt gün (ifadesinde geçen alt) ile çarpar-

san on sekiz meydana gelir. On sekiz ise melein varldr. Hak içinde

böyle hareket edersin.

Hakkn (bilgi ve yardm) aktarmak için dokuz felei olduu gibi

insann da alglamak için dokuz felei vardr. Hakka ait dokuz hakikat-

ten âleme ait dokuz felee ince balar211' uzand gibi halka (âleme) ait

dokuz felekten Hakka ait dokuz felee de balar uzar. Bunlar her nere-
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de birleirse melek o birleme olur ve orada bir i meydana gelir. te
meydana gelen bu ilâve durum melektir.

Melek bütünüyle ilk dokuz felee doru yönelmek isterse (halk

mertebelerine ait) dier dokuz felek onu- çeker. Böylece melek, iki ksm
felekler arasnda gidip gelir. Cebrail Hakkn mertebesinden peygambe-

re iner. Gerçekte ise melein hakikatinde meyil geçerli deildir. Çünkü

o, iki dokuz felek arasnda dengenin ilkesidir. Meyil, bir sapmadr ve

melekte sapma bulunmaz. Fakat o, dorusal hareket ile geriye hareket

arasnda gider gelir. îte bu gidi geli, (Hakka ve halka ait felekler ara-

sndaki) bam ta kendisidir.

Binaenaleyh melek insana gelir ve insan bulunmaz ise hareket geri-

ye dorudur. Bu hareket, dorudan ve dolayl olabilir. Melek insana ge-

lir ve o bulunur ise hareket dorusaldr. Bu hareket de dolayldr, ken-

dinden kaynaklanmaz. Melek geri dönüp insan bulunmaz ise hareket

dorudan ve dolayl olarak dorusaldr. Melek geri dönüp o mevcut ise

hareket geriye dorudur. Bu hareket ise dolayldr ve kendisinden kay-

naklanmaz.

Ariften hareket, her zaman dorusal, abidden ise geriye dorudur.

Bu kitapta hareketten söz edeceiz ve hareketin üç ksmda olmasnn

sebebini belirteceiz. Bu üç ksm, geriye doru hareket, yukar doru
hareket ve dorusal harekeftir. Bunlar, bilinmez, alacak nüktelerdir.

(Felekler)

Dokuz felek, gerçekte yedi felektir. öyle ki; ahadet âlemi, ger-

çekte bir berzah (ara âlem), dolaysyla bir felektir. Onun bir zahiri var-

dr ki iki felektir; bir de bâtn vardr, o da üç felektir. Ceberut âlemi,

gerçekte bir berzahtr. O birdir ve dördüncü felektir. Onun zâhiri var-

dr. Zahiri, ahadet âleminin bâtndr. Bâtn vardr, o da beinci felek-

tir. Melekût âlemi de gerçekte bir berzah ve altnc felektir. Onun bir

zâhiri vardr. Zâhiri ceberut âleminin bâtndr. Melekût âleminin bir de

bâtn vardr, o da, yedinci felektir. Bundan baka da bir ey yoktur. -
te bu, yedili ve dokuzlu tarzdr.

Yaratl âlemine ait üç mertebeyi yediyle çarptnda yirmi bir

meydana gelir. Ardndan insana ait üç mertebeyi çkartrsan, geride on
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sekiz kalr. On sekiz, melein makamdr ve insann bilgileri alglad

feleklerin saysdr.

Ayn eyi. Hakka ait üç mertebede yaparsn. Onlar da yediyle çar-

parsan, bu çarpm sonucunda Hakkn kuluna diledii bilgileri aktard

felekler meydana gelir. Bunlar Hak yönünden alrsak aktarm felekleri,

insan yönünden aldmzda ise alglama felekleri diye isimlendiririz.

Her ikisini beraber dikkate aldmzda ise Hakkn dokuz feleini akta-

rm dierlerini alglama felei yaparz. Hepsinin birleimiyle, melek

meydana gelir.

Bu nedenle Allah, dokuz felei: yedi gökleri, Kürsü ve Ar’ yarat-

mtr. Dilersen, gezegenler felei ve Atlas Felei de diyebilirsin.

TAMAMLAMA

(Scaklk ve Yaln Niçin Felei Yoktur)

Bu bölümün banda scaklk ve yaln bir feleinin olamayaca-

n belirtmi, sebebini açklamamtk. -Allah’n izniyle- meseleyi kitabn

baka bahislerinde tamamlamak üzere imdilik bir yönünü zikredeceiz.

Bu bölümde tamamlama bahsinin ardndan harflerden doas scak, ya

olanlar zikredeceiz. Çünkü o harf ile bölümün banda zikretmi ol-

duumuz felekten baka bir felek döner.

Bilinmelidir ki: Scaklk ve yalk doal hayattr. ayet kardelerinin

(kuruluk ve yalk) karmda olduu gibi o ikisinin de bir felei olsay-

d, o felein dönüü ortadan kalkar ve yersel hayatta ortaya çkt üzere

otoritesi kaybolurdu. Böylece doal hayat yok olur ve yer deitirirdi.

Hakikati ise yok olmamasn gerektirir. Dolaysyla onlarn bir felei

yokrur. Bu nedenle Allah, ahiret hayatnn canllk yeri olduunu ve her

eyin O’nun övgüsünü tespih ettiini bize bildirdi. Böylece ebedî hayat

felei, ezelî hayata yardm eden bir felek haline gelmi, dönüü sona

erecek bir felei olmamtr.

Ezelî layat, diri için zatndan kaynaklanan bir niteliktir vc sona

ermesi mümkün deildir. Ezelî hayatin nedenlisi olan ebedî hayatn da

sona ermesi mümkün deildir.
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(Ruhlar çin Hayat)

Ruhlar görmüyor musun? Onlarm hayatlar kendilerinden kaynak-

land için, ölmeleri kesinlikle mümkün deildir. Cisimlerde canllk

dolayl olduu için onlar ölümlüdür ve yok olmalar söz konusudur.

Çünkü cismin görünen canll, ruhun canllnn bir eseridir. Bu du-

rum, yeryüzüne yansyan günqnn güneten olmasna benzer. Gü-

ne battnda, da kendisini takip eder ve yeryüzü karanlk kalr.

Ruh da bedenden ayrlp geldii âleme gittiinde, ruhtan canl bedene

yaylm hayat kendisini takip eder ve beden görünüte cansz olarak ka-

lr. Böylece falanca ölmütür denilir. Hakikat ise aslna dönmütür der.

c
Sizi ondan yarattk ona döndüreceiz, oradan çkartacaz.'210

Nitekim ruh yeniden dirili ve toplanma gününe kadar kendi aslna

döner. Orada ruhtan cisme ak yoluyla bir tecelli gerçekleir. Bu sayede

cismin parçalar kaynar, uzuvlarn bir aradala doru hareketlendiren

oldukça latif bir hayat ile uzuvlar birleir. Beden bunu ruhun kendisine

yönelmesinden kazanmt. Bünye tamamlanp topraktan olan yaratl

gerçekletiinde ise ruh kendisine 'kuatc surederde
5

srâfil ba vasta-

syla tecelli eder. Böylece canllk, uzuvlarna sirayet eder ve ilk defasn-

da olduu gibi düzgün bir ahs olarak ayaa kalkar. Allah öyle buyu-

rur: ‘Ona bir kez daha üfler, bir anda ayaa kalkar, yeryüzü Rabbinin nuru

ile aydnlanr ™ 1
‘Sizi yarattmz gibi tekrar döneceksiniz.’222 ‘De ki: Onlar

ilk olarak yaratan yaratacaktr.’223 ‘O ya bedbahttr, ya mutlu.'224

(lk Analarn Karm)

Bilinmelidir ki: Bu asllarn karmlarnda bir takm bilinmezlikler

vardr. Çünkü scaklk ve soukluk, birbirlerinin zdddr, dolaysyla

karmaz, karmadklarnda ise onlardan herhangi bir ey meydana

gelmez. Aym ey, yalk ve kuruluk için geçerlidir. Sadece bir zddn
zdd, baka bir zddn zddyla karabilir ki, bu durumda ise saylan

dört olduu için onlardan ancak dört ey meydana gelebilir. Bu nedenle

ikisi dier ikisinin zdddr. Böyle olmasayd, onlardan meydana gelen

bileimin hakikaderinin gereinden fazla olmas icap ederdi. Dört say-

nn asl olduu için, unsurlardan oluan bileimin de dörr asldan fazla

olmas doru deildir.
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Dörtte bulunan üç, dörde beraber yedi eder. çerdii iki ise bu ye-

diyle birlikte dokuz eder. Dörtte bulunan bir ise dokuz ile beraber on

eder. Bundan sonra dilediin eyi olutur. Sana bu imkân verebilecek

yegâne say dörttür. Ayn .ekilde, tam say olarak da sadece alty bula-

bilirsin. Çünkü onda yarm, altda bir ve üçte bir vardr.

Böylece scaklk ve kuruluk karm ate olmu, scaklk ve yalk

karm hava olmu, soukluk ve yalk karm su olmu, kuruluk ve

soukluk karm toprak olmutur.

Havann scaklk ve yalktan oluumuna balanz! Hava, duyusal

hayattaki nefestir ve o her eyi, suyu topra ve atei hareket ettirendir.

Kendisi hayat olduu için, onun hareket etmesiyle de eya hareket eder.

Çünkü hareket, hayatn eseridir. O halde, bu dört rükün, ilk analardan

meydana gelmitir.

Sonra bilmelisin ki: Bu ilk analar, bileik eylerde herhangi bir ka-

rm olmakszn sadece kendi hakikatlerini verir. Istmak, baka bir

eyden deil, sadece scaklktan meydana gelir. Ayn ekilde kurutmak

ve büzülmek de kuruluktan meydana gelir. Atein sulu bir yeri kurut-

tuunu gördüünüzde, oray scakln kuruttuunu zannetmeyiniz.

Çünkü ate, daha önce de belirttiimiz gibi, scaklk ve kuruluun bile-

imidir. Ateteki scaklk sayesinde su snr, kuruluk sayesinde kurutma

meydana gelir. Ayn ekilde yumuama da ancak yalktan meydana ge-

lir. Soutma ise soukluktan meydana gelir. O halde, scaklk str, so-

ukluk üütür, yalk slatr ve kuruluk kurutur.

Söz konusu bu asllar, birbirlerini iter ve ancak bir surette toplana1

bilir. Fakat bir surette toplanmalar hakikatlerinin verdii eye göre

gerçekleir. Tek bir surette onlardan bir tanesi asla bulunmaz, ancak iki

tanesi bulunabilir. Daha önce bileimleri hakknda belirttiimiz gibi,

söz gelimi ya scaklk ve kuruluk bir arada bulunabilir. Tek bana scak-

lk ise bir surette bulunamaz. Çünkü scaklktan tek bana sadece ken-

disi meydana gelebilir.
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VASIL

(Tekil ve Bileik Hakikatler)

(Unsurlarn herhangi bir surette tek bana bulunamayacann

gerçek nedeni udur:) Hakikatler iki ksma aynlr . Bir ksm hayat, bil-

gi, düünme ve duyu gibi aklda tekil bulunan hakikatlerdir. Dieri ise

gök, âlem, insan ve ta gibi bileik bulunan hakikatlerdir.

öyle bir soru sorulabilir: Birbirini iten bu esaslar birletirip onla-

rn karmndan ise zuhur eden eyleri ortaya çkartan sebep nedir?

(Cevap olarak deriz ki) Burada bilinmez bir sr ve açklanmas ya-

saklanm çetin bir durum vardr. O srrn açklanmasnn yasaklanma-

snn nedeni, tamaya güç yetirilemezliidir. Çünkü akl onu anlaya-

maz, keif ise ortaya çkartabilir. Bu nedenle biz de onun hakknda im-

dilik susuyoruz, belki daha sonra kitabmzn çeitli bölümlerinde zcki-

aratrmacnn farkna varaca ekilde ona iaret ederiz.

Fakat bu konuyla ilgili öyle derim: rade sahibi Allah, ezelî ilmin-

de âlemi yaratmak ve bu asllarn âlemin asl olmasn takdir ettiinde,

birbirini iten asllar bir araya getirmek istedi. Böylece birbirini iten bu

asllar bir araya getirdi. Bu asllar,d varlklarnda mevcut deildi. Fa-

kat, Allah onlar birlemi halde yaratmtr. Yoksa onlar tekil var edip

sonra toplam deildir. Çünkü onlarn hakikatleri böyle bir ei kabul

etmez. Böylece Allah, söz konusu hakikaderden ikisinin birlemesinden

ibaret olan sureti var etti. Bu hakikader ise âdeta ayr ayr var olmu,

ardndan birlemi gibidir. Bu birlemede ise (hakikaderin) ayrlk esna-

snda bulunmayan bir hakikad ortaya çkmtr.

O halde hakikader u (bilgiyi) verir: Bu asllar, kendilerinden

olumu surederin varlndan önce dta bir varla sahip deillerdi.

Allah (bu asllardan iki hakikatin birlemesinden ibaret olan) bu

suretleri -ki onlar su, ate, toprak ve havadr- meydana getirdiinde,

onlar birbirine dönüebilir bir özellikte var etmitir. Böylece ate hava-

ya, hava atee dönüür. Bunun bir örnei. Te harfinin T’ya, Sin harfi-

nin Sad’a dönümesidir. Çünkü ilk esaslarn kendisinden meydana gel-

dii felek, bu harflerin kendisinden var olduu felektir.
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(Unsurlarn Felekleri, Harflerin Felekleri)

Topran kendisinden var olduu felek peltek Se, Te, Cim harfinin

bann dndaki ksm, Lâm’n erisinin yars, Ha harfinin ba. He
harfinin üçte biri, kuru Dal harfi, Nun ve Mim harflerinin de meydana

geldii felektir.

Su suretinin kendisinden var olduu felek, n, Gayn, Ta, Ha, Dat

ve Ba’nn ba, Fe’nin bedeninin uzam -ba deil-, Kafin ba ve eri-

sinin bir ksm, Z’nn dairesinin alt yarsnn kendisinden meydana gel-

dii felektir.

Hava suretinin kendisinden meydana geldii felek, He harfinin da-

iresini düümleyen son ucu, Fe’nin ba, dairenin yarsnn hükmüne

göre Ha’nn erisi, boyuyla beraber Z’nn dairesinin yars, Zel, Ayn,

Ze, Sad ve Vav harflerinin kendisinden meydana geldii felektir.

Ate suretinin meydana geldii felek ise Hemze, Kef, Ba, Sin, Ra,

Cim’in ba, Ya’nn bedeni -ba deil-, Lâm’n ortas, Kafin bedeninin

-ba deil- kendisinden meydana geldii felektir.

Elif harfinin hakikatinden ise bütün bu harfler meydana gelmitir.

Elif, ruh ve beden itibaryla onlarn feleidir.

Bu balamda söz konusu unsurlarn asl olan beinci bir varlk daha

vardr. Bu konuda, aklc-doa bilimcileri arasnda görü ayrl vardr.

Hakim (Öklid) bu meseleyi Elementler kitabnda yazm, aratrmacnn

örenebilecei kayda deer bir ey zikretmemitir. Biz ise konuyu doa
ilmi kitaplarn uzmanlar önünde okuyarak örenmedik. Tpla ilgilenen

bir arkadam, elinde o kitapla yanma gelmiti. O konular (doa ilim-

lerini) okumak ve aratrmak yönünden deil, keif yönünden ören-

memiz nedeniyle, kendisine onlar açklamam istedi. Bunun üzerine ki-

tab bize okudu, ben de o sayede deindiim görü ayrln oradan

örendim. ayet arkadam okumasayd, bu konuda bize kimse muhale-

fet etmi midir, etmemi midir, bilemeyecektim. Çünkü bizim sahip ol-

duumuz bilgi, sadece gerçein bilgisidir. Bizim aramzda görü ayrl-

olmaz.

Kalbi düünceden boaltmak ve gelen bilgileri almak için hazr-

lanmak sayesinde ilimleri kendisinden aldmz Hak, gerçei bir belir-

sizlik ve artma olmakszn, bulunduu hale göre verendir. Böylece,
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hakikatleri bulunduklar hale göre öreniriz. Bu hakikatler tekil hakikat-

ler olabilecei gibi bileimle olumu yaratlm hakikatler veya lâhî ha-

kikatler de olabilir. Bunlardan hiçbir meselede biz, herhangi bir kuku

tamayz. te sahip olduumuz bilgi, buradan olduu gibi öretme-

nimiz de Haktr. Bu durum bozulduktan, belirsizlikten ve zâhirden sa-

knlm ve korunmu olarak, nebevi bir miras eklinde gerçekkir.

Allah öyle buyurmutur; ‘Ona iir öretmedik, bu ona gerekmezdi

de .”55 Çünkü iir, özedeme, remiz, cinas ve kafiye yeridir. Baka bir ifa-

deyle ona hiçbir eyi mecaz yapmadk ve kinaye yoluyla öretmedik.

Peygambere bir ey söyleyip baka bir ey kastetmediimiz gibi ona hi-

tab da özetiemedik. Onu kendisinden uzaklatrp bize çekip katmzda

bizimle hazr hale getirdiimizde, ‘Örettiimiz ancak hatrlatmadr

Böylece onun iitmesi ve görmesi olduk. Sonra ‘vastasyla bilgisizlik ve

olu karanlklarnda doruyu bulmanz için’ onu size geri gönderdik.

Bu kez, size hitap ettii dili olduk. Sonra, ona gördüünü hatrlatan bir

hatrlatc indirdik.

O halde Kurian, peygamber için bir hatrlama ve bizim (ilâh kat)

katmzda tan olduu eyleri toplama’dr. ‘Mübîndir o.’ Yani, Pey-

gamber en münezzeh ve mukaddes yakulkta müahede ettii eyin as-

imi bildii için bu Kur'an kendisi için ‘apaçk’nr.

Peygamber söz konusu yaknla nail olduu gibi idrak mahallinin

duruluu, hazrlanma ve takva ölçüsünde bizim de ondan bir nasibimiz

vardr.

Doalarn ve onlarn bileiminden oluan âlemin d varlklarnda

ve bileimlerinde Allah’a büsbütün muhtaç olduklarm bilen insan unu
da örenir: Gerçek sebep, hakikaderinin verdii tarzda, lâhî mertebe-

nin hakikatleri, baka bir adlandrmayla güzel isimler ve yüce nitelikler-

dir.

Bu bölümü tnâü’d-Devâir ve’l-Çedavil adl kitabmzda yeterince

açkladk. Onun bir ksmn bu kitapta zikredeceiz. te o, sürekli esas-

lar (ana unsurlar) birletiren ve bitkileri meydana getiren el-Kadîm ve

sebeplerin sebebidir. O’nu tenzih ederim! O yeri ve gökleri yaratan!
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VASIL

(Muhakkiklere Göre Harflerin Mertebelerinin Yalnlar)

Bu kitapta yükümlü tutan ve yükümlü tutulanlar yönünden harfler,

onlardan olan paylar ve altl ve daha fazla feleklerdeki hareketleri hak-

kndaki açklamalarmz tamamland. Bu feleklerdeki dönü sürelerini,

feleklerin hareketinden meydana gelen doadan olan paylarn, yüküm-

lü tutan ve tutulanlardaki dört mertebelerini sradan insanlarn anlaya-

ca biçimde gösterdik. Bu sebeple harflerin yalnlarnn felekleri iki

türlü olmutur.

Akl sahiplerinin geneline göre, hakikatlerin snrl olduu yalnlar,

dört ksmdr: Birincisi yedi felekten meydana gelen Hakkn harfleri,

kincisi sekiz felekten meydana gelen insann harfleri, üçüncüsü dokuz

felekten meydana gelen melein harfleri, dördüncüsü on felekten mey-

dana gelen ateten yaratlm cinlerin felekleri. .

Aklclara göre, burada baka bir ksm yoktur. Çünkü onlar, aklla-

rnn basks altnda bulunduklar için, gerçei olduu gibi alglayamaz.

Muhakkikler ise efendileri olan hükümdar Hakkn istilâs altndadr. Bu

nedenle bakasnn sahip olmad bir kefe sahiptir.

Muhakkiklere göre yalnlar yedi mertebedir. Birincisi yükümlü tu-

tan Hakkn mertebesidir. Bu mertebe, Nun harfidir ve ikilidir (nahnu,

biz). Çünkü Hakk ancak kendimizden biliriz ve O bizim ibadet ettii-

mizdir. Hak, gerçek anlamda ancak bizim vastamzla bilinir. Bu neden-

le ikili olan Nun Hakka ait olmutur. Çünkü Nuh'un yalnlar ikidir:

Vav ve Elif. Elif Hakka aittir, Vav ise senin mana yönüne aittir. Varlk-

ta Allah’tan ve senden bakas da yoktur. Çünkü sen halifesin. Bu ne-

denle Elif genel, Vav ise karktr. Nitekim bu konuyu bu bölümde

açklayacaz.

Bu Elifin kuatc tümel felei kat ettii özel dönüü, tümel felei

seksen iki bin senede kat eden birletirici dönütür. Vav felei ise tümel

felei on bin senede kat eder. Tek tek harflerden ve hakikatlerinden söz

ederken bu bölümde onu zikredeceiz. Geride kalan harf mertebeleri

ise yükümlülerin says kadardr.
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ikinci mertebe ise insana aittir. nsan var oiu itibaryla mükem-

mel, yaratl yönünden ise en tam ve ölçülü varlktr. Onun tek bir har-

fi vardr ki o da Mim’dir. Mim üçlüdür, çünkü onun yalnlan üçtür: Ye,

Elif, Hemze. Allah izin verirse onlar bu bölümde zikredeceiz.

Üçüncü mertebe, genel anlamda ktan
,
ve ateten yaratlm

cinlere aittir. Bu mertebe dörtlüdür. Onlara ait harfler Cim, Vav, Kef

ve Kaftlr. Bunlan da daha sonra zikredeceiz.

Dördüncü mertebe ise hayvanlara aittir. Bu da belidir ve kuru

Dal, Ze, Sad, Ayn, Dat harfleri bu mertebeye aittir. Sin, Zel, Gayn,

n’dr. Bunlarda daha sonra zikredilecektir.

Beinci mertebe bitkilere aittir. Bu mertebe altldr. Ona ait harfler

Elif, He ve Lâm’dr; Bunlar da -Allah izin verirse- zikredilecektir.

Altnc mertebe ise cansz varlklara aittir. Onlar yedilidir. Onlara

ait harfler Ba, Ha, T, Ye, Fe, Ra, Te, Se Ha, Z’dr. Bunlar da -Allah

izin verirse- daha sonra belirtilecektir.

Bu kitabn gayesi, varln srlarndan iaret ve parltlar ortaya ç-

kartmaktr. Bu harflerin srlarndan ve hakikatlerinin gereklerinden söz

açm olsaydk, el yorulur, kalem yaya kalr, mürekkep kurur, Levh-i

mahfuz bile olsa kât ve levhalar yetimezdi. Çünkü onlar, haklarnda

Allah’n
‘

Rabbinin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve baka

denizler de yardm etseydi, denizler tükenir, Rabbinin kelimeleri tükenmez-

di
'’217 buyurduu eylerdir. Baka bir ayette ise 'Yeryüzündeki aaçlar ka-

lem, denizler mürekkep olsayd Allah’n kelimeleri tükenmeden onlar tüke-

nirdi
n2S buyrulmutur.

Burada bu kelimeleri inceleyip örenenler için alacak sr ve ia-

retler vardr. Bu (lâhî) ilimler, teorik düünce ve tefekkür ürünü olsay-

d, hiç kukusuz insan en ksa sürede onlar örenirdi. Fakat onlar, ku-

lun kalbine pe pee gelen Hakkn tecellileri ve onun saygm ruhlardr.

Bunlar Hakkn gaybnn âleminden ‘Kendi katndan bir rahmet ile’ ve

‘Kendi katndan olan bilgi’ ile kula iner.

Hak daima vehhâb (veren) ve feyyaz’dr (feyiz veren). Mahal de

sürekli kabul edicidir: Ya bilgisizlii ya da bilgiyi. Mahal yatknlk kaza-

nr, hazrlanr, kalbinin aynasn temizler ve cilalarsa onun için sürekli

lâhî vergiler meydana gelir, o anda her hangi bir zamanda snrlanmas

mümkün olmayan eyler kalp için gerçekleir. Bunun nedeni, o akledilir
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felein genilii ve bu duyulur felein darldr. Binaenaleyh sonu ta-

savvur edilemeyen ve kendisinde bitecei gayesi olmayan bir ey nasl

sona erebilir?

Allah
cDe ki: Rabbim! ilmimi arttr

’129
ifadesiyle peygamberine yöne-

lik emrinde bunu açkça beyan etmitir. Kastedilen, çokluun birlii

hakkndaki bilgisinin artmas için ilâhla ilgili bilgideki aratr. Bu saye-

de Hakk övmeye kar arzusu artar, övgüsüne karlk Allah’n ihsan

bitmeden ve tükenmeden çoalr. Bu nedenle Hz. Peygamber, bu bil-

ginin artmasn istemi, hiç kimsenin ulaamayaca bilgi ve srlar elde

etmitir.

Hz. Peygamber’e istemesi emredilen eyin baka bir ilim deil

tevhîd (birleme) ilmi’nin artmas olduu hakkndaki görüümüzü u ri-

vayet teyit eder:
cHz. Peygamber bir ey yediinde öyle derdi: Al-

lah’m bu yemei bizim için mübarek eyle, daha mübareini bize yedir.’

Süt içtiinde ise öyle derdi: ‘Allah’m! Onu bize mübarek eyle ve on-

dan fazlasn bize ver. Çünkü Hz. Peygamber’e fazlasn istemek emre-

dilmiti. Bu nedenle Peygamber, sütü gördüünde srâ gecesi içtii sü-

tü hatrlard. O gecede Cebrail (süt ve arap kadehlerinden sütü tercih

ettiinde) öyle demi: ‘Ftrata uydun! Allah ümmetine senin vastanla

iyilik nasip edecektir.’

(Ftrat Nedir?)

Ftrat Allah’n insanlar üzerinde yaratt tevhîd dini’dir. Allah in-

sanlar bellerinden alp tank tutmu ve öyle buyurmutur: c

fîen sizin

rabbiniz deil miyim? Onlar da ‘Evet Rabbimizsin demitir.™0
Böylcce in-

sanlar, hiçbir ey yok iken Rablie tanklk etmitir.

Hz. Peygamber uykusunda kendisi içip kalanm Hz. Ömer’e verdi-

i sütü böyle yorumlamtr. ‘{Rüyada görülen) Sütün tabiri nedir, ey

Allah'n peygamberi?’ diye sorulduunda, ‘limdir’ diye cevap vermitir.

lim ile süt arasnda birletirici bir iliki olmasayd, ilim hayal âleminde

süt suretiyle görünmezdi. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez.

Kendisinden deil de, Allah’tan bilgi alann sözü nasl tükenir ki!

‘Bana falanca falancadan rivayet etmitir’ diyen bir yazar ile bana kalbim

Rabbimden rivayet etmitir diyen bir yazar arasnda ne büyük fark var!

Bu kii yüksek mertebeli olmakla beraber, yine de onunla ‘rabbim Rab-
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bimden rivayet etmitir’, yani ‘rabbim kendisinden rivayet etmitir’ di-

yen arasnda ne büyük fark var!

Burada bir iaret vardr: Birincisi, inanlan Rab, kincisi ise snr-

lanmayan Rab’dr. Dolaysyla ikinci bilgi, dorudan deü dolayldr.

te bu, zat tecellisini müahede’den kalp için meydana gelip oradan

srr’a, ruha ve nefse yaylan bilgidir.

Merebi bu olan kiinin mezhebi nasl bilinir? O halde bütün yön-

lerden Allah’ bilinceye kadar onun mezhebini bilemezsin. Allah bilin-

mediine göre, o da bilinmez. Çünkü akl onun nerede olduunu bile-

mez. Akün bilmek istedii ey, sadece olanlardr. Onun için herhangi

bir olu söz konusu deildir. Nitekim bir msrada öyle denilmi:

Fâni olduktan sonra baki kldna gözüktün

Böylece o, kemsiz (olu) oldu, çünkü sen o olmutun

Beni aktarma ve alglama ehlinden klan Allah’a hamd olsun. Allah

bizi ve sizi kendisine yaklaan ve yükselen kullarndan eylesin!

Sonra konuya dönüp deriz ki: Mu’cem harflerin bölümleri be

yüzden fazladr ve her bölümde pek çok mertebe bulunur. Allah izin

verirse el-Mebâdî ve’l-Gâyât kitabmzda tamamlamak üzere, isimlerini

belirttikten sonra imdilik onlar geriye brakyoruz. Burada sadece ki-

tabmza yaraan mertebeleri zikredeceiz. Belki onlarn bir ksmndan

söz edebiliriz. Ardndan, Allah’n izniyle bütün harfler tamamlanncaya

kadar hepsini harf harf ele alacaz. Sonra, Lâm’n Elife sarlmasnn ve

onun ayrlmaz parças olmasnn srlarna deineceiz. Özellikle arala-

rndaki bu ruhanî sevginin sebebinden söz edeceiz. Nitekim bu durum

yaz ve iaret âleminde ortaya çkmtr. Çünkü Lâm’n Elife sarlnda

öyle bir sr vardr ki, ancak Elifi dorultan ve Lâm’ erisinden kurta-

ran kimseye görünebilir.

Allah bizi ve sizi, honut olaca sâlih amellere ulatrsn!

Dördüncü ksm tamamland, Allah’a hamdolsn.





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

Harflerin Mertebeleri

Allah bizi ve sizi baarya eritirsin! Bilinmelidir ki harfler de bir

ümmettir, onlar da yükümlü ve muhataptr. Onlarn içinde de kendi

türlerinden elçiler vardr. Harflerin de kendileri bakmndan bir takm

isimleri vardr ki, bunu sadece bizim yolumuzdan olan keif ehli bilebi-

lir. Harfler âlemi, dil bakmndan en fasih ve açklama yönünden en du-

ru âlemdir. Harfler, genelde bilinen âlemin ksmlar gibi, çeitli ksm-
lara ayrlr.

Bu ksmlardan birisi, Ebû Talib el-Mekkî’ye göre ceberut âle-

mi’dir. Biz ise onu azdmet âlemi diye isimlendiriyoruz. Bu âlem. He ve

Hemze’dir.

Baka birisi ise yüce âlemdir. Yüce âlem, melekût âlemidir. Bu

harfler ila, H, Ayn ve Gayn harfleridir.

Bir dier ksm, orta âlemdir. Orta âlem bize ve arkadalarmzn

çouna göre ceberut âlemidir. Bu âlem Te, Se (peltek), Cim, Da, Zcl,

Re, Ze, Z, Kef, Lâm, Nun, Sad, Dat, Kaf, Sin,n ve Ya harfleridir.

Bir ksm ise aa âlemdir. Bu âlem mülk ve ahadet âlemidir. Bu

ksundaki harfler Ba, Mim, Vav harfleridir.

Bir ksm ahadet âlemi ile orta âlem arasnda kark âlemdir. Bu

ksmn harfi Ha’dr.

Bir ksm ise çkmak veya girmekle nitelenmeyen bizden olan âleme

benzeyen âlemdir. Bu ksmn harfleri, Elif, Vav ve Ya’dr.
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te bunlar, harflerin âlemleridir. Her âlemin de kendi cinsinden

bir elçisi olduu gibi her birisinin kendisiyle ibadet ettii bir eriat var-

dr. Onlarn latif ve kesifleri vardr. Onlara yönelik hitap, sadece emir-

dir: Onlarda yasak bulunmaz.

Harfler içinde de avam, seçkinler, seçkinlerin seçkinleri, seçkinlerin

seçkinlerinin özünün özü vardr.

Harfler içinde avam olanlar. Cim, Dat, Ha, Dal, Gayn ve n’dr.

Harflerin seçkinlerinin seçkinleri de vardr. Bunlar da. Elif, Ye, Ba,

Sin, Kaf, Ta, Kef, Te, Vav, Sad, Ha, Nun, Lâm ve Gayn!dr.

Harfler içinde seçkinlerin seçkinlerinin seçkini vardr ki o da Ba’dr.

Onlarda avamdan bir derece üstün olan seçkinler, vardr. Bunlar

Elif-Lam-Mim, Elif-Lam-Mim-Sad gibi surelerin ilk harfleridir. Bunlar

on dört harftir: Elif, Lâm, Mim, Sad Ra, Kef, He, Ya, Ayn, T, Sin,

Ha, Kaf ve Nun. .

Bir ksm ise seçkinlerin seçkinlerinin özünün özüdür. Bunlar Nun,

Mim, Ra, Ba, Dal, Ze, Elif, Ta, Ye, Vav, He, Z, Se Lâm, Fe ve

Sin?dir. ,

Bir ksm ise gönderilen âlemdir. Bunlar Cim, Ha, H ve Keftir.

Bir ksm, Allah’a ilien ve kendisine yaratklarn ilitii âlemdir. Bu

harfler Elif, Dal, Zel, Ra, Ze ve Vav’dr. Ru ksm, Kerruhiyyin (güçlü

melekler) harflerinden mukaddeslik âlemidir.

Bir ksm, Hakkn nitelikleriyle ahlâklanmann baskn geldii âlem-

dir. Bu ksmdaki harfler, nurlar ehline göre, Te, Se Ha, Zel, Z, Ze,

Nun, Dat, Gayn, Kaf,m ve Fe’dir.

Bir ksm ise (Hakkn nitelikleriyle) tahakkuk’un23
' baskn geldii

âlemdir. Bu âlem Ba, Fe ve sr ehline göre Cim harfleridir.

Bir ksm bir olma makamyla özdelemi âlemdir. Elif, Ha, Dal,

Ra, Ta, Kef, Lâm, Mim, Sad, Ayn, Sin, He ve Vav'dr.

Bununla beraber ben unu derim: Bu harfler birlemede iki ma-

kamda bulunur: yüksek ve daha yüksek. Yüksek olanlar Elif, Kef, Mim,

Ayn ve Sin’dir. Daha yüksek olanlar ise dier harflerdir.

Bir ksm ise (doalar) kark itaatkâr âlemdir. Bu ksmn harfleri

Cim, He, Ye, Lâm, Fe, Kaf, Ha ve Ze’dir.
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Harf âlemlerinin cinsleri ise dörttür: Birinci ksm, tekil cins’tir. Bu

ksmdaki harfler Elif, Kaf, Lam, Mim, He, Nun vc Vav’dr. Dieri ikili

cinstir. Bunlar ise Dal ve Zel gibi harflerdir. Dieri üçlü cinstir. Bunlar

Cim, Ha ve H gibi harflerdir. Sonuncusu ise dördü cinstir. Bunlar Ba,

Te, Se kelimenin ortasndaki Ya ve Nun harfleridir. Böylece Ba, Te ve

Se üçlü olur, dörtlüden düer.

te, harfler âleminden baz eyleri sana anlattk. Kendini âlemi kef

etmeye ve onun hakikaderini örenmeye ulatran eylerde kullanp

‘Her ey O’nun hamdini tespih eder
’232

ayetinin anlamn tam olarak kav-

rarsan, söz konusu hakikadere ular ve vakf olursun.

(unu da belirtmeliyiz ki) Eyann Hakk tespihi, baz aklc bilgin-

lerinin zannettii gibi hal. tespihi olsayd ayette ‘Siz anlayamazsnz’

demenin anlam olmazd.

Ben onlarn bir ksmndan söz edeceimi belirtmitim. Bu balam-

da, dierlerine göre kendisinde açklama yapmann daha mümkün ol-

duu o âleme baktm. Gördüm ki, o özel bir âlemdir. Söz konusu âlem,

surelerin bilinmeyen ilk harflerinin âlemidir. Örnek olarak Bakara sure-

sindeki Elif-Lam-Mim, Yunus ve dier surelerdeki Elif-Lam-Mim-Sad

ve Elif-Lam-Ra gibi harfleri verebiliriz.

Kur’an’daki ilk sure olan Bakara suresinin müphem Elif-Lam-Mim

harflerindeki srlardan ksaca söz edelim. Söz konusu bahisler bu bö-

lümden deilse bile, bazen bunlar takip eden ayetieri de konuya ekle-

yebilirim. Bütün bunlar söz verdiim Rabbimin emriyle yaptm. Dola-

ysyla, sadece izinle konutuum gibi benim için belirlenmi snrda da

duracam.

Bu ve dier eserlerimiz, baka teliflere benzemedii gibi biz de on-

lar yazarken baka yazarlar gibi hareket etmeyiz. Her yazar, seçiminde

zorunlu olsa bile, kendi seçimine göre veya özellikle kendisini tevik

eden ve yönlendiren bilginin etkisi altnda yazar. Böylece dilediini ya-

zar dilemediini yazmaz. Ya da bilginin verdii eyi veya hakikatini or-

taya koyuncaya kadar incelemi olduu bahsin kendisini zorunlu kld
eyi yazar.

Biz ise kitaplarmz yazarken böyle deiliz. Bizim eserlerimiz, lâhî

mertebenin kapsna balanm kalplerdir. Kapnn açlmasn gözeder

ve her türlü bilgiden soyudanm muhtaç bir halde bekler. Bilincim yi-
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/

trdii için, o makamda iken bir eyden sorulsa sorulan duymaz. Per-

denin ardndan bir ey kendisine parldarsa süratle ona balanmaya ko-

ar ve kendisine tanmland duruma göre onu alglar. Binaenaleyh ba-

zen bir ey, adette, düüncede, teorik aklda ve zahir bilgi vc bilginlerin

kabul ettii ilikinin gerektirmedii kendi türdei olmayan bir eye ba-
lanr. Hâlbuki bunun nedeni sadece keif ehlinin farkna vard gizli

bir ilikidir.

Hatta bu balamda bizce daha tuhaf olan da vardr: Kalbe ulat-

rlmas emredilen bir takm eyler aktarlr. Kalp ise bu esnada yaratkla-

rn bilmedii ilâh hikmet nedeniyle, aktarlan eyleri bilemez.

Bu nedenle kendisine aktarlan ey nedeniyle yazan her ahs, hak-

knda konutuu bahsin bilgisine tam olarak hâkim olamaz. Bu nedenle

de, kendisine aktarlm eye göre sradan-duyan kiinin bilgisi bak-

mndan, baka konuyu da o bahse katar. Fakat bize göre katt ey de

kesinlikle o konuyla ilgilidir. Fakat bunun böyle olduunu bir ekilde

bizden bakas bilemez. Bu durum, ayaklarndaki topallk nedeniyle bir

araya gelip uzlaan güvercin ve kargann durumuna benzer.

Artk bana aktarlan eyi yazma izni verilmitir. Emre uymaktan

baka çare yok.

VASIL

(Bakara Suresindeki Elif-Lâm ve Mim)

imdi, bilinmeyen özel harflerden söz ederken onlarn tekrarl veya

tekrarsz saylarndan veya surelerdeki bütün harflerden veya Sad, Kaf,

Nun gibi ifadelerde tekil olarak ve Ta-Sin, Ta-Ha ve kardeleri gibi ifa-

delerde ikier olarak, üç ve daha fazla çoul olarak bulunularndan söz

edeceiz. Bu harfler çoul olarak bileik veya ayr olarak bee ular ve

bundan fazla olmaz. Bunlarn neden bir ksm bitimi, bir ksm kesil-

mitir? Neden sureler Sin harfiyle olmu da Sad harfiyle olmamtr? Bu

harflerin anlam zahir âlimler tarafndan ve hal ehlinin keiflerinde bi-

linmemitir?

.
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te bu ve benzeri Kitabu’l-Cem’ ve’t-Tafsil fi-Mârifeti Maâni’t-Tenzil

isimli kitabmzda zikrettiimiz meselelerden söz edeceiz. imdi Al-

lah’n bereketiyle konualm. Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.

Bilmelisin ki: Surelerin bilinmeyen balangçlarnn gerçek anlam-

n, ancak akledilir suretlerin ehli bilebilir. arî Teâlâ Kur’an’n surelerini

Sin harfiyle balatmtr ki, bu dince belirlenmi bir eydir. O ‘içinde

azap bulunan surun’ ddr ve sureleri bilmemek onda gerçekleir. Bâ-

tn ise Sad harfiyle balar ve o rahmet makamdr: Bu ise onlarn haki-

katini bilmekten ibarettir ki, o da tevhittir.

Böylelikle Allah onlar yirmi dokuz sure yapmtr. Yirmi dokuz,

suretin yetkinliidir. ‘Aya menziller takdir ettik.”
33 Yirmi dokuz, Felein

varlnn dayand Kutuptur ki, kutup onun varlk sebebidir. O, Ali

mran suresidir. ‘Elif-Lam-Mim. Allah.’ Böyle olmasayd, yirmi sekiz

olmazd.

Surelerin banda geçen harflerin toplam, harflerin tekrarlanmasy-

la yetmi sekizdir. Burada sekiz küsurun hakikatidir. Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: ‘iman yetmi küsur ubedir.’ Bu harfler yetmi se-

kiz harftir. u halde bir kul, bu harflerin surelerindeki hakikaderini ö-
renmedikçe imann srlarn kemale erdiremez.

öyle iddia edebilirsin: Küsur dilde bilinmeyen bir eydir, çünkü o,

birden dokuza kadardr. O zaman nasl kesin olarak sekiz olduuna ka-

naat getirdin:

(Yant olarak deriz ki) Dilersem, sana ‘keif yolundan buna ulatm’

diye cevap veririm. Çünkü keif benim üzerinde yürüdüüm yol ve bü-

tün bilgilerimde dayandm esastr. stersem, say bahsinden ksmen

onu sana gösterebilirim. Gerçi Ebu’l-Hakem Abdüsselâm b. Berrecan

onu kitabmda zikrettiimiz bu yönden zikretmemi, sadece Felek lmi

yönünden zikredip onu kendi kefine bir örtü yapm, Beyrü’l-

Makdis’in (Kudüs) be yüz seksen üç senesinde fethine kanaat getirmi-

tir. ,

Biz de, istersek açklarz, dilersek sayy onun üzerine perde yaparz

ve öyle deriz: Rum süresinde geçen küsurat sekizdir. Elif, Lam, Mim
harflerini küçük hüküm ile al bu durumda saylar sekiz olur. Ardndan,

onlar küsurun karl olan sekize ekle, bu kez on alt olur. Ardndan

Elifin rakamsal deeri olan biri silersin ve geriye on be kalr. Bu sayy
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aklnda tut! Sonra, ayn ii büyük cümle, yani büyük hüküm ile yap.,

Bunu yaparken küsurun karl olan sekizi yetmi bir ile çarparsn.

Bunlarn hepsini sene say ve çarpm sonucunda be yüz altm sekiz ç-

kacaktr. Aklnda tutman söylediim on bei ona eklersin, be yüz sek-

sen üç meydana gelir. Bu tarih, Kudüs’ün fetih tarihidir. Bu hesap

(‘Rumlar, malup oldu’ eklinde deil de) ‘Rumlar galip geldi eklinde

ayeti malum sayla (fethayla) ve üçüncü ayetin sonunu da seyulebûn

(malup olacakür) eklinde okuyan kimsenin yorumuna göredir.235

Hicrî 583, Müslümanlarn ‘kâfirlerin hac yerini’ elde ettii tarihtir. Ba-

ka bir ifadeyle Beytii’l-Makdis’in (Kudüs) fethidir.

Bizim, say ilminin doas yönünden ve ona ait ilâh hakikatler ba-

kmndan say ilminde keif yolundan elde edilmi garip srlarmz var-

dr. Ömrümüz el verirse Allah izin verirse say ilmi hakknda müstakil

bir kitap yazacaz.

Tekrar konumuza dönüp deriz ki: Bir kul, bu harflerin hakikatleri-

ni surelerdeki tekrarlaryla ve surelerde bulunularna göre bilmedikçe,

imann ubelerinin içermi olduu srlan tamamlayamaz. Nitekim söz

konusu harfleri tckrarsz örendiinde, Allah’n bu harflerde yaratma:

nn hakikatine dikkat çekiini de örenir.

Kadîm Hak, ezelî nitelikleriyle yegânedir. Allah bilinmeyen harfleri

Kur’an’nda on dört belirsiz ve tekil harf olarak göndermitir. Bunlar-

dan sekizini zatn ve bizden yedi sfatn bilinmesine ayrmtr. Dördü-

nü ise bileik doalar için yaratmtr. Bunlar kan, kara safra, sar safra

ve balgamdr. Böylelikle on iki mevcut meydana gelmitir. te bu, bu

felekten olan insandr. Baka bir felekten ise insan on birden, baka bi-

risinden ondan, baka bir felekten dokuzdan, baka bir felekten sekiz-

den oluur, ikiye varncaya kadar böyle devam eder. nsan asla mutlak

birlie nüfuz edemez. Çünkü bu birlik, Hakka özgü eylerdendir. u
halde bu birlik, herhangi bir mevcut için deil, sadece Allah için olabi-

lir.

Allah Kur’an’dak bilinmeyen harflerin ilkini yazda Elif, lafzda

Hemze, sonuncusunu ise Nun yapt. Elif Zat’n yetkin varlnn sim-

gesidir. Çünkü o herhangi bir harekeye muhtaç deildir. Nun âlemin

bir yarsnn simgesidir. Söz konusu ksm, bileik âlemdir ve o bizim

için felekten ortaya çkan dairenin yarsdr. 'Dier yarm ise akledüir
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Nun’dur (buna nokta ile iaret edilmitir). Akledilir Nun görünseydi ve

rtih âleminden intikal etseydi, hiç kukusu2 ki, kuatc bir daire olurdu.

Fakat varln yetkinliinin bal olduu bu ruhanî Nun gizlenmi, du-

yulur noktas ise ona delil yaplmtr.

Elif bütün yönlerinden yetkin, Nun eksik olduu gibi, güne de

yetkin ay eksiktir. Çünkü ay sönüktür. Ayn aydnl, ödünçtür ve o

‘yüklendii bir emanettir.’ Sönük ve gizli olduu ölçüde, ortaya çkar ve

var olur. Üç eye karlk üç ey: Üç, lâhî kalp aynn mudak birlik

mertebesinde batmasdr. Dier üç ise lâhî kalp aynn Rabbani merte-

bede domasdr. Bunlarn arasnda (kalp ay) çk ye dönüte adm
adm gider gelir ve asla halel görmez.

Hak, bu harfleri mertebe mertebe yapmtr: Bir ksm mevsul (bi-

tien, kavuan), bir ksm maktu’ (kesik, bitimeyen), bir ksm yaln,

bir ksm bileik. Her bitimede bir kesiklik bulunduuna dikkat çek-

mitir; fakat her kesiklikte bir bitime yoktur. Binaenaleyh her bitime

bir ayrma delâlet ettii halde her ayrm bitimeyi göstermez. Bitime

ve ayrm (vasi ve fasl), çoulda ve çoul olmayanda bulunurken, tek

bana ayrm farkta bulunur.

Hakkn bu bilinmeyen harflerden tekil yaptklar, kulun kalntsnn

ezelî olarak silindiine ve yok olduuna iaret eder. Çift yapt, hal

olarak kulluk kalntsnn varlna iaret eder.- Çoul yapt, sonsuz

olan bilgilerle ebede iaret eder. Baka bir ifadeyle teklik ezelî deryaya,

çoul ebedî deryaya ve çift ise Muhammedi berzah’a aittir.

.‘ki deniz birbirine karm, aralarnda bir engel var, birlemezler. Ar-

tk Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsnz?'236 Acaba kendisine

ulatrp gözlerden uzaklatrd deryay m? Yoksa kendisinden ayrp

oluanlar diye isimlendirdii deryay m yalanlarsnz? Ya da üzerinde

Rahman’n istiva etmi olduu berzah’ m? Sahi, ‘Artk Rabbinizin hangi

nimetini yalanlarsnz?’

Ezel deryasndan ‘inci’ ve ebed deryasndan ‘mercan çkar.’
‘Artk

Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsnz?'237 Zatî ve en mukaddes deryada

isimlerin hakikatlerinden ‘Dalar gibi dolaan’ ruhanî ‘gemiler

O’nundur.’
‘Artk Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsnz?'

Yüce âlem yüceliine ve mukaddesliine, süflî âlem de düüldüü-
ne ve süflîliine ramen her anda ‘O’ndan ister.’

‘Artk Rabbinizin hangi
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nimetini yalanlarsnz?’ ‘Onun üzerinde bulunan her ey fânidir.’ (Hakikat-

ler yok olmasa da, yeryüzündeki her ey yakndan daha yakma yolculuk

içindedir. ‘Artk Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsnz?’ ‘(Yarn) Size

kalacaz. Artk Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsnz?’

Kurban böyle yorumlanrsa iki insan görü ayrlna dümez, iki

hasm ortaya çkmaz ve iki keçi birbirine toslamaz. Artk ayetlerinizi

düününüz ve kendi zatnzdan çkmaynz. Mutlaka çkmanz gerekirse

niteliklerinize çlanz. Çünkü âlem, sizin baknzdan ve tedbirinizden

kurtulursa gerçekte size amade olur. Zaten âlem bnun için yaratlm-

tr. Allah öyle buyurmutur: ‘Allah göklerde ve yerde olan her eyi size

amade klmtr.

’

338

Allah bizi ve sizi dünya ve ahirette iyilik ve mutluluumuzun bu-

lunduu eye ulatrsn. O dost ve kerimdir.

VASIL

(Elif, Lam ve Mim Hakknda Tamamlayc Açklama)

‘Elif-Lam-Mim’deki Elif tevhide, Mim yok olmayan mülke, Lâm
ikisi arasnda ba olsun diye bir vastadr. Lâm’n çizgisinin üzerine

dütüü satra bak! Elifin aslnn onda bittiini görürsün ve Mim’in ge-

liiminin ondan baladn görürsün. Sonra Lâm ‘en güzel yaratlsan

-ki o satrdr- Mim’in erisinin sonu anlamndaki ‘aalarn aasna’
iner. Allah öyle buyurur:

‘

insan en güzel biçimde yarattk, sonra aala-
rn aasna attk .

1239

Elifin satra inmesi ‘Rabbimiz dünya göüne iner’ ayetine benzer.

Dünya göü, bileik âlemin balangcdr. Çünkü oras, Âdem’in göü-
dür. Onu ate felei takip eder. Bu nedenle Elif ilk satra inmitir, çün-

kü mudak birlik makamndan âlemin yaratlna inmitir. Söz konusu

ini, bir temsil ve tebih inii deil, kutsama ve tenzih240
iniidir. Lâm

ise vasta olmutur. Lâm, Yaratan ve meydana gelen eyin vekilidir. Do-

laysyla o, âlemin kendisinden yaratld kudretin remzidir ve böylelik-

le ilk satra inite Elife benzemitir.
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Lam, oluturan (mükevvin, yaratan) ve oluun bileimi olunca

çünkü Hak kendisine kar kadir olmak ile nitelenemez, O yaratklarna

kar kadirdir-, kudretin yönü âleme çevrilmitir. Bu nedenle kudret

özellii Yaratan için sadece yaratlm sayesinde sabit olabilir. Kudret,

ulvî ve süfli (mertebelerde) mutlaka yaratklara ilimelidir.

Lâm’n hakikati ancak satra ulamakla tamamlanp bu halde ve

Lam ve Elifayn mertebede olduu için. Lamn hakikati Mim harfi gibi

kendi hakikatiyle satrn altna veya satrn üstüne inmek istemitir.

Böylece o, Mim’in yaratlna inmitir. Mim’in suretine yerlemesi

mümkün olmam ve ondan her zaman sadece Mim meydana gelmitir.

Böylelikle Lam kendisinden indii yön olmakszn satara ulancaya ka-

dar dairenin yarma inmitir. Böylelikle duyulur felein yars haline

gelmi, akledilir felein yarsn istemi, böylece her ikisinden dönen bir

felek meydana gelmitir.

Bürün âlem bandan sonuna kadar alt günde, baka bir ifadeyle

Pazar gününün bandan Cuma gününün sonuna kadar cinsler eklinde

olumutur. Cumartesi günü ise bir halden bir hale, bir makamdan di-

er makama yer deitirmeler, bir olutan baka bir olua dönümeler

günü diye kalmtr. Binaenaleyh Cumartesi, bakalamadan ve dei-

meden bu hal üzere sabittir. Bu nedenle Cumartesi günü üzerindeki

yönetici, soukluk ve kuruluk, gezegenlerden ise Zuhal olmutur.

Böylece Elif-Lam-Mim tek bama kuatc bir felek haline gelmi-

tir. Söz konusu felekle dönen kimse zat, nitelikleri, fiilleri ve mefulleri

bilir. u halde Elif-Lam-Mim’i bu hakikat ve kefe göre okuyan kimse

her ey için ve her ey vastasyla her ey karsmda huzur sahibidir. O
vakitte müahede etmedii hiçbir ey kalmaz. Fakat müahede ettii

eylerin bir ksm bilinir, bir ksm bilinmez.

Elifin harekelerden yoksun olmas, sfatlarn ancak fiiller vastasyla

bilinebileceine iaret eder. Nitekim Hz. Peygamber ‘Allah var idi ve

O’nunla beraber baka ey yoktu’ buyurmutur. Allah imdi de bulun-

duu hal üzeredir. Bu nedenle ii (dikkatimizi, örenme hedefimizi)

O’nun münezzeh zatna deil, bilinene çevirdik. Çünkü görelilik her

zaman göreliliin iki ucuyla anlalabilir. Söz gelii babalk varlk ve de-

erlendirme olarak ancak baba ve oul vastasyla bilinebilir. Ayn e-

kilde el-Mâlik, el-Hâlk, el-Musavvir ve kendi hakikatleriyle âlemi talep
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eden bütün isimler de böyledir. Burada Elif-Lam-Mim’de belirtilen gö-

relilie dikkat çekilen yer, Lâm harfinin -ki sfattr- sfatn eseri ve fiili

olan Mim’e bitimesidir. .

Elif tek zattr, yaznn bamda bulunduunda onun herhangi bir

harfe bitimesi doru deildir. u halde o, ‘Bizi srat- müstakime ula-

tr* ifadesiyle kiinin istedii dosdoru yoldur (srat- müstakim). Söz

konusu yol, tenzih ve tevhit yoludur. Nefs Rabbine dua ederken -ki

onun Rabbi Fecir suresinde kendisine dönmesi emredilmi Kelime’dir -

duasn kabul etmesini isteyince (âmin deyince), Rabbi de onun duasn

kabul etmitir. Böylelikle Elif-Lam-Mim’den Elifi (Fatiha suresinin son

kelimesi olan) ‘dalalette olmayanlardan’ ifadesinden sonra getirmi,

âmin’i ise gizlemitir. Çünkü o, melekût âleminden olan bir bilinmez-

dir.

(Hz. peygamber öyle buyurmutur): ‘Amin deyii meleklerin

amin deyiine muvafk olan kimse.’ Bun fakihlerden olan avam ihlas,

sûfîler huzur, muhakkikler himmet, ben ve benim gibi olanlar ise inayet

diye isimlendirir. ‘Bu kimsenin duasna icabet edilir.’

Elif melekût ve ahadet âleminde bir olduu için, görünmütür.

Böylece kadîm ve sonradan yaratlm arasndaki fark meydana gelmi-

tir.

Yazdmz eye iyice bak, srlar görürsün! Sfatn varl hakknda

zikrettiimiz eyi destekleyen bir delil de. Elifte deil Lâm ve Mim’de

bulunan çekmedir.

Bir sufî öyle sorabilir: Elifin yazd olduunu görüyoruz. Hâlbuki

Elif deil hemze okunur. Acaba Elif neden okunmaz?

öyle cevap veririz: Bu da, ifade ettiimiz görüü destekleyen ka-

ndardan birisidir. Çünkü Elif hareke kabul etmez. Bir harf harekelen-

medi sürece bilinmez. Harekelendiginde ise kendisine ilien ötre, fet-

ha ve kesre gibi harekeyle belirginleir. Zat, asla bulunduu hale göre

bilinemez. Dolaysyla, zata delâlet eden Elif -ki insan âlemde halife ol-

duu gibi o da harfler âleminde halifedir- bilinemez. u halde Elif, ha-

reke kabul etmeyen zat gibidir. Hareke kabul etmeyince, bilinmesi an-

cak niteliklerin ondan soyutlanmas yoluyla mümkün olabilir. Sakin

olan okunamaynca, Elifi deil Elifin ismini241 okuduk. Böylelikle fetha

harekesiyle hemzeyi okuduk. Bu durumda Hemze, ilk yaratlan ey ye-
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rini almtr. Harekesi ise onun lmî niteliidir. Yaratl mahalli, Kef

harfinin Nun’a bitime yeridir (kn, ol).

öyle iddia edilebilir: Lâm’daki Elifin okunduunu gördük. Hâl-

buki aym eyi Elifte görmüyoruz?

öyle cevap veririz: Doru söylüyorsun. Elif ancak kendisinden

önce bulunan ve ona bitien harekeli, harekeli bir harfle okunabilir. Biz

ise kendisinden önceki harfin harekesi dolu olmayan maktu Eliften söz

etmekteyiz. Böylece o, inneme’l-müminûn ifadesindeki Elif gibi, yazlsa

bile okunuta görünmez. Binaenaleyh bu iki elif, yani innema’nn

Mim’inden sonra ve el-murninûn’un Lâm’ arasndaki iki elif, yazda

vardr, fakat telaffuz edilmez. Lâm, H, Ha ve benzeri gibi, harften son-

ra bulunan bitien Elif olmasayd, uzama bu harflerden birisine ait ol-

mazd. u halde (uzama anlamndaki) med, sayesinde niteliklerin harf-

ler mahallinde var edilmesinin gerçekletii yardm istemenin (istimda-

dn) srrdr/42 -

Bu nedenle med, ancak vasi Elifiyle olabilir. Harf, el-Âhir ismin-

den Elife bititiinde, kendisine bitien harfin varlyla Elif uzar. Ken-

disine bitien harf var olduunda. Rahman nitelie muhtaç olur. Bu

nedenle, feth (açma) harekesi -ki fetha’dr- ona verilmitir. Kendisine

bu hareke verildiinde ise bundan dolay ükretmesi istenir; o da öyle

der: Bunun karlnda nasl ükredebilirim? Kendisine öyle denilir:

ükür, varlnn ve sfatnn varlnn kendinden kaynaklanmadm,

bu varln el-Kadîm5n zatndan geldiini, dinleyenlere bildirmendir.

Dolaysyla kendini zikrettiinde, O’nu hatrlamalsn! Allah, özellikle

rahmet sfatyla seni kendisine delil yapm, bu nedenle öyle buyur-

mutur: ‘Allah Âdem’i Rahman’m suretine göre yaratmtr. 1 Bunun

üzerine Elif, kendisini yaratana kar övgüsünü söyler ve artk öyle der:

Lâm, Ya, He, Ha, Te. Böylelikle yazda gizlenmi harfi telaffuzda orta-

ya çkartr. Çünkü Ta-Ha, Ha-Mim, Ta-Sin gibi ifadelerdeki Elif, söy-

leyite bulunur, sfat kendisine delâlet ettii için yazda gizlenir. Söz

konusu sfat -ki fetha harekesidir-, varln açl sfatdr. 243

öyle iddia edilebilir: Bir önceki harf ötreli Vav veya kesreli olan

Ya’da de aym uzatmay görmekteyiz.

öyle yant veririz: Haklsnz! Nun ve’l-kâlem ifadesindeki gibi

önceki harfin ötreli olduu Vav harfi ya da Ta-Sin ve Ha Mim gibi ön-
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çeki harfin kesreli olduu Ya’da bulunan med (uzatma), Allah’n o iki-

sini illet harfi yapm olmas yönündendir. Her illet (neden), hakikati

gerei, nedenlisini talep eder. Onu istediinde ise bu durumda arala-

rnda bir srrn bulunmas gerekir ki o sr sayesinde yardm istemek ve

yardm etmek mümkün olur. Bu nedenle ona, uzatma özellii verilmi-

tir.

Elçi Melee vahiy emanet edildiinde, onunla vahyi aktaran (Hak)

arasmda bir bana bulunmasayd, hiçbir eyi kabul edemezdi. Fakat

aradaki bamü ondan gizlenmiti. Binaenaleyh vahiy gerçekletiinde -

ki onun makam Vav’dr, çünkü Vav harfi ruhsal-yüccdir, ötre de yük-

seklii verir ve o illet harfi Vâv’n kapsdr- onu ruhanî melek! elçi diye

ifade ettik. O da, Cebrail veya baka bir melektir.

Beerî peygambere tevhit ve eriat srlar verildiinde, bileik âleme

yardm ve istimdat özellii de verilmitir ve yardm istemenin srr on-

dan gizlenmitir. Bu nedenle, peygamber öyle buyurmutur: ‘Rabbi-

min bana ve size ne yapacam bilmem.’ Baka bir ayette ise ‘Ben de si-

zin gibi bir insanm’ buyurmutur. Beeri peygamber süflî âlemde yani

bileiklik ve cisim âleminde bulunduu için ona önceki harfi kesreli

olan Ya’y verdik. Bu harf, alçaltma harflerindendir.

Melekî peygamber ve beerî peygamber tevhit ve eriat gibi ilâh

srlarn varlk sebebi olunca, onlara istimdat srr verilmitir. Bü neden-

le, kendilerini gösteren Vav ve Ya harfleri uzatlmtr.

Vav ve Ya ile Elif arasndaki fark udur: Vav ve Ya bu makamdan

uzaklatrlp bütün harekelerle harekelenir. Örnek olarak vecedeke (se-

ni buldu), ve tüvî (seni himaye eder), vellevü’l-edbâr (geriye dönerler),

ynîhi (onu zengin eder), inneke meyyitün (kukusuz sen ölümlüsün)

gibi ifadeleri verebiliriz. Ayn zamanda bu iki harf diri sukün ile de ha-

rekelenebilir. Örnek olarak vema hüve bi-meytin, yenevne vb. ifadeleri

verebiliriz. Elif ise hiçbir zaman harekelenmez ve kendisinden önceki

harf her zaman fethal olarak bulunabilir. u halde Elif ile Vav ve Ya

arasnda herhangi bir bana söz konusu deildir.

Dolaysyla Vav ve Ya harekelendiginde, bu durum onlarn maka-

m ve nireliklerindendir. llet olmada Elife eklendiklerinde ise bu du-

rum, zatlarndan deil, hareke kabul etmeyen ve tamayan kadîm Hak

yönünden gerçekleir. Fakat bu durum, Vav ve Ya harflerinin kendisin-
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den aada bulunduu makamn nitelii ve hakikati yönündendir. Bi-

naenaleyh EliPin delalet ettii ey, kadîm, ister harekeli ister harekesiz

olsun Vav ve Ya’nm gösterdii ise sonradan meydana gelmi olmaldr.

Hal böyle ken, iaredenmi veya telaffuz edilmi her Elif ya da

Vav ya da Ya bir deLildir. Sonradan meydana gelmi her delil ise bir

muhdisi (yararan, var edeni) çartrr. Muhdisi ise ne yazya ne telaf-

fuza sar. O sadece ortaya çkm görünmeyendir. Ayn ekilde, Ya-

Sin, Nun dersin ve burada illet harfini okunur halde bulursun. te bu,

harfin görünmesidir. Yazl olarak ise göremezsin. Bu da onun gayb ha-

lidir. te bu, Yaratanm zat hakknda deil, varl hakkmdaki bilginin

gerçekleme sebebidir ve yine zat hakknda deil, ‘O’nun benzeri yok-

tur’un varl hakknda bilginin gerçekleme sebebidir.

Ey örenen kii! Bilmelisin ki, snrlama alana giren her ey, yara-

tlm ve var edilmitir. Söz konusu ey senin mahallinedir. Dolaysyla,

Hakk içerden veya dardan arama! Çünkü girmek ve çkmak, sonra-

dan meydana gelmilii özelliidir. Her eydeki her eye bakarsan, her

eyi bulursun görürsün. Binaenaleyh Ar toplam. Kürsü danktr .

244

Ey Hakkn varlm idrak etmek isteyen

Kendi zatna dön, endedir Hak, ona sarl

‘Ardnza dönünüz ve bir nur araynz,’ Dönmeselerd bile, kuku-

suz yine nur bulurlard. Kesin bir inançla geri döndüklerinde ise ‘arala-

rna bir sur çekildi.’ Yoksa ‘ardnza dönünüz’ ifadesi ile kendilerine ni-

da edeni tansalard, ‘sen bizim gayemizsin’ der, geri dönmezlerdi. Bu

nedenle geri dönmeleri nur ile aralarna set çekilmesinin sebebi oldu.

Böylece cehennem ortaya çkmür. ‘Onlar ve taknlar atee yuvarlanr.’

Tevhit ehli ise müahede hazretinden güzel hurileri ve vildanlaryla cen-

net ehline uzanr.

Vezir hükümdarn niteliklerinin mahallidir. Sadece hükümdara öz-

gü nitelik, kendisinden sfatlarn çka yönetim srrdr. Böylece hü-

kümdar, kendisi adna ortaya çkan sfat ve fiilini mücmel (genel, özet-

le) olarak, vezir ise ayrntl biler. te, fark dediimiz budur. Söyledi-

imiz hususu iyice aratrrsan, Allah'n izniyle gerçei bulursun.
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Bu durum ortaya çkp Elifin kelimenin zat, Lâm’n sfatn zan,

Mim’in ise fiilin kendisi, gizli srlarn ise kendilerini var eden olduu

sabit olunca, imdi de (baka bir konuya geçip) deriz ki:

VASIL

(Elif, Lam, Mim: Zâlike’l-Kitab Hakknda Srlar Bakmn-
dan Tamamlayc Açklama)

Allah Teâlâ’nn (Bakara suresinin banda) Elif-Lam-Mim’den son-

ra zâlike’l-kitab (bu kitap) demesi, sanki uzaktaki bir varla iarettir.

Uzakln sebebi, udur: Allah kitaba iaret edip -ki ayrma mahalli me-

sabesindeki ayrlm olandr- ve Lâm harfini iaret zamiri olan zâlike’ye

katmtr. Bu da, bu makamda uzakl dile getirir. Allah ehline göre

‘iaret uzaklktaki nidadr.’ Çünkü Lâm, orta âlemdendir, dolaysyla s-

fat mahallidir. Sonradan meydana geleni kadîm’den ayrtran ey sfat-

tr. Allah, yaratlmlar arasnda ortaklk gerçeklemesin diye, tekil hita-

b (zâlike’nin) KePine tahsis etmitir. Bu konu hakkndaki yeterli açk-

lamay el-Cem’ ve’t-Tafsîl kitabnda ‘ayakkablarm çkart 5245 ayetinden söz

ederken yaptk. Baka bir ifadeyle, Lâm ve Mim’i çkart, niteliklerden

arnm geride Elif kalsn.

Fark hitabn baka bir farktan geldiini tevehhüm etmesin diye,

Zel harfi ile -ki o kitaptr ve ikinci fark makamdr- Lâm -o da sfattr ve

birinci fark makamdr- arasna cem5
(bir olma, farkn ortadan kalkma-

s) mahalli olan Elif girmitir. Fark hitabm baka bir farktan olduu

vehminde bulunsayd, asla hakikate ulaamazd. Elif o ikisini ayrm,
Zel ve Lâm arasna perde olmutur. Zel Lâm’a kavumak istemi, Elif

onun karsnaçkm ve öyle demi: ‘Ancak benim vastamla kavuabi-

lirsin.
5 Lâm da, emanetini vermek için Zel’e kavumak istemi, Elif ona

da kar çkm ve ‘ancak benim vastamla kavuabilirsin
5
demitir.

Birlik halinde ve ayrntl olarak, varla her baktnda, birin say-

lara elik etmesi gibi, tevhidin varla elik ettiini ve ondan asla ayrl-

madn görürsün. Çünkü iki, bir saysma benzeri (bir) eklenmedii
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sürece asla var olamaz. Üç, ikiye bir ilâve edilmedii sürece, var olamaz.

Sonsuza kadar, bütün saylar böyledir. Binaenaleyh bir say deildir, sa-

ynn ayndr. Baka bir ifadeyle say, birle ortaya çkar.

Bütün saylar birdir. Binden bir çksa hiç kukusuz binin ad ve ha-

kikati yok olur, geride baka bir hakikat kalrd ki, o da dokuz yüz dok-

san dokuzdur. Dokuz yüz doksan dokuzdan bir çksayd, hakikati kay-

bolurdu. u halde herhangi bir eyden bir çkarsa o ey yok olur; bir

bulunursa var olur. te tevhit de böyledir. Onun hakikati, ‘Her nerede

olursanz olun, O sizinle beraberdir
i24*

ifadesinde dile getirildi.

Allah (zâlike iaret zamirinin ilk harfi olan) Zel demitir. Bu, belir-

siz bir harftir. Belirsizlii ise kitap kelimesiyle açklamtr. Kitap Zekin

(gösterdii) hakikatidir. Allah, kitab belirlilik taksyla zikretti. Belirli-

lik taks (harf-i tarif), Elif-Lam-Mim ifadesindeki Elif ve Lâm harfleri-

dir. u var ki onlar, burada Elif-Lam-Mim’dckinden farkl bir tarzda

bulunur. Çünkü bu iki harf orada birlik mahallidir; burada ise ayrma-

nn ilk aamasndadr. Söz konusu ayrma, bilhassa surenin srlarnn

ayrmasdr, yoksa baka surelerdeki ayrma gibi deildir. te, varlk-

taki hakikatlerin sralan böyledir.

(Ayette geçen) ‘Bu kitap’, rakaml kitaptr. Çünkü ana kitaplar üç-

tür: Yazl kitap, rakaml kitap ve bilinmeyen kitap.

Kitabn ve kâtibin anlamn, et-Tedbirâtü’l-llâhîyye ji-lslâhi’l-

Memleketi’l-lnsaniyye isimli kitabmzn dokuzuncu bölümünde açkla-

dk, oraya baklabilir.

(Zat, Sfat)

öyle deriz: Anlamda bir olsa bile zatlar, iki zatn ayrmasn sa-

layan ve nitelik denilen bir anlama sahip olmaldr. Rakaml kitap ra-

kamla, yazh kitap yazyla nitelenmi, bilinmeyen kitap ise -ki nitelikten

soyutlanmtr- iki ekilde olmaldr: Söz konusu kitap, ya bir sfattr ve

bu nedenle nitelenmemitir veya niteliksiz bir zattr. Keif, onun ilim

diye isimlendirilen bir nitelik olduu bilgisini verir. Hakkn kelimeleri-

nin kalpleri, onun mahallidir.

Allah Teâlâ’nm öyle buyurduunu görmez misin: ‘Elif, Lâm, Mim.

Kitabn indirilii’ (buna cevap olarak baka bir ayette) ‘De ki: O’nu bilgi-

siyle indirmitir .’ Allah zâlike iaret zamirindeki Kef harfine bilgi niteli-
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iyle hitap etmitir. Bilgi, ini ile alçaltlm Lam harfidir. Çünkü Allah,

zat idrak edilmekten münezzeh olandr. Böylece ilâh kelime olan Kefe

öyle demi: ‘Bu kitap’, yani sana indirilen kitap, senin ilmin deil, be-

nim ilmimdir. ‘Onda’, hakikat ehline göre ‘asla kuku yoktur.
5 Onu

benden saknanlara hidayet olsun diye indiririm. Sen, kitabn indirildii

mahal ve menzilsin.

Her kitabn bir anas olmaldr. Onun anas i.se bilinmeyen ‘bu ki-

taptr.’ Sen onu asla bilemezsin. Çünkü o, sana veya bir bakasma ait

bir nitelik veya zat deildir. Bu meseleyi iyice örenmek istersen bilen-

de bilginin veya görende görüntünün suretinin nasl meydana geldiine

baknz! Binaenaleyh söz konusu suret ne odur ne de o deildir.

‘Onda kuku yoktur, takva sahipleri için hidayettir’ ayetindeki harf-

lerin derece ve menzillerine incelediimiz konudan sonra zikredecei-

miz tarzda baknz! Açkladm eyi düün! La-raybe fh (onda kuku

yoktur) ifadesindeki Lâm-Elifin düümünü çöz ki, iki Elif haline gele-

sin. Lâm’n erisi, muttakîn (takva sahipleri) ifadesindeki Nun harfinde

ortaya çkmtr. Bunun nedeni, el-Ahir ismindeki Elifin Lâm’dan son-

ra gelmesidir. Bu, Hz. Peygamberin ‘Kendini bilen Rabbini bilir
5

de-

dii hadiste, kul için kendisini bilmekten meydana gelen marifettir.

Hz. Peygamber Lâm’ bilmeyi Elifi bilmeye öncelemi, Lâmelife

delil haline gelmitir.247 Bunlar tek zata dönüecek ekilde karmam,
her birisi kendi zatyla dierinden ayrmtr. Bu nedenle delil ve

delillendirilen bir araya gelmez. Fakat delilin yönü delil ile

deliilendirilen arasndaki badr, te bu, Lâm’n Elife bitime bala-

mdr.

ki Elif, yani a ve a’y çarptnda, tek Elif/A meydana gelir. Biti-

menin (ittisal, vuslat) hakikat ve anlam budur. Hadis (sonradan olan)

ile kadîmi çarptnda, dta meydana gelen hâdis olacaktr. Kadîm, ha-

disin görünmesiyle, gizlenir. te bitime ve bir olmann anlam budur.

Allah öyle buyurur: ‘Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacam

demiti Bu ifade, Cüneyd el-Badadî’nin haprana söyledii ‘Hadis

(sonradan olan) kadîme bititiinde, geride bir izi kalmaz’ sözüyle çeli-

ir. Çünkü (söylenen) balam farkldr.

Görmez misin! La raybe fh’deki Lâm-Elif el-Kürsi ile nasl birle-

mitir? Böylece iki zat, La (La-raybe fh’deki Lâmelif) olarak ortaya ç-
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kar. Bunlarn birlemesinin nedeni bilinmez. Ar, kendisine dönme ve

kavuma esnasnda, o lcisini ayrr. Böylece iki zat, bu ekle göre EL
haline gelir. Lâm kendi hakikatiyle ortaya çkmtr. Çünkü bitime ve

bir olma makamnda onu kendi suretine döndürecek kimse karsna

çkmaz.

Böylece dairenin yansn, Lâm-Elifte gizlenmi Lâm’dan bileiklik

ve duy âlemine çkarttk. Geride iki Elif a, a eklinde fark makamnda

kald. Biri bir ile çarptk -ki bir eyin kendisiyle çarpm demektir- bir

meydana geldi: Elif. Böylece bir, dier bir’i giyindi ve bir örtü old. u
halde bir, görünendir ve ibda edilmi (yaratlm) halifedir. Dieri ise

örtünen oldu. Dieri ise gizlenen, baka bir anlatmla ibda eden (yarat-

c) kadîm’dir. u halde örtüneni sadece örtünün bâtn bilebilir ki, o da

cem’ halinde gerçekleir. Böylece örtü örtülenin suretine dönüür. Bi-

naenaleyh birdir dersen doru söylemi olursun; iki zat dersen hem gö-

rerek ve hem de keif itibaryla, yine doru söylemi olursun.

u dizeleri söyleyen airin hakk var:

Cam incelmi, arap incelmi

Bir bir eklini almlar, i karm:

Sanki cam araptr, kadeh deil

Sanki arap kadehtir . arap deil

Örtünün zahiri ise neyi örttüünü asla bilemez, sadece kendi zat-

nn bâtnn bilebilir. Zatnn batm, onun perdesidir. Ayn ekilde,

Hakk (bilen deil) ancak bilgi bilebilir. Nitekim O’na gerçek anlamda

hamd edecek olan da (hamd sahibi deil) hamddir. Sen ise O’nu ancak

bilgi vastasyla bilirsin. Bilgi senin perdendir. Binaenaleyh sen, bilinen-

le örtüse bile, ancak kendinle var olan bilgiyi görebilirsin. Bilgin senin-

le vardr ve gördüün ve taptn ey, kendi bilgindir. Zinhar, hakikat

yolunda yürürsen, (mudak anlamda) bilineni bildiini iddia etme! Sen

sadece bilgiyi bildin. Bilineni bilen sadece bilgidir. Bilgi ile bilinen ara-

snda derinliine ulalamayan deryalar vardr. Çüikü hakikatleri farkl

olduu halde bunlarn birbirine ilimesinin srr, girilmesi çetin bir de-

nizdir. Hatta ne iaret ne de ibare onu tamaya güç yetirebilir. Fakat

keif, pek çok ince perde ardnda onu izleyebilir. Yine de incelii nede-

niyle basiret gözünün önünde bulunuyormu gibi ona temas edilemez.
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Söz konusu sr, anlalmas çetin bir itir. Binaenaleyh, onu ancak ken-

disini yaratan bilebilir!

Kadîm olsun hâdis olsun, ‘bir eyi o eyin kendisinden bildim’ di-

yenin idrakinin nerede durduuna baknz! Bu ifadenin sonradan mey-

dana gelenle ilgili olmas gerekir. Bilinmek için kadîm uzak ki ne uzak-

tr! Çünkü onun benzeri yoktur. Dolaysyla O’nun bilgisine nereden

ulalacak? Ya da O’nu bilmek nasl mümkün olacak?

Bu önemli mesele hakknda açklama bu bölümün üçüncü ksmn-
da gelecektir.

Örtünün d, istiskâ
248 makamnda bulunmak kouluyla, örtüleni

ancak varlk yönünden bilebilir. Sonra, bu bilgi kaybolur ve gider.

Çünkü o, cezbe bilgisi deil neden bilgisidir. te bu, cennet ehlinin

cennetteki (Hakk) görmeleridir. Söz konusu görmenin nedeni, sadece

belli bir vakitte gerçekleen tecellidir. Fütuhât- Mekkiyye'nin cennet

bahsinde o tecelliden söz edeceiz. Bu, ayrm makamdr.

Örtünün bâtnnn ehli, sürekli müahede eder. Bununla birlikte

zahirleri (görünen taraflar), sfadar Kürsüsünde bulunur ve bâtnn

müjdeleri ile nimetlenirler ki söz konusu hal, kavuma nimetidir.

Zâlike, iaret zamirinin fail ya da faili belirsiz meful olarak deil de,

müptedâ (özne) olmasndaki hikmete dikkat ediniz! Çünkü zâlike, la-

raybefh (onda kuku yoktur) cümlesinin faili olamaz. Fail olsayd, (be-

lirtilen hükmün aksine) kuku meydana gelirdi. Çünkü failin yeri, La-

hüve’dir. Kendi nitelii olmayan bir ey, nasl ona nispet edilebilir ki?

Ayrca Zcl harfinin makam bunu imkânsz klar. Çünkü Zel ‘Hakikat-

ler var idi onlarla beraber baka bir ey yoktu’ denilen hakikatlerdendir.

Bu nedenle Zel, Elif, Dal, Ra, Ze, Vav gibi kendisinden önce gelen

harflere bitiir.

Zâlike için faili adlandrlmam meful de demiyoruz. Çünkü bir

eyin meful olmas için özel bir ekilde bir kelimenin onu öncelemcsi

gerekir. Bu konunun yeri nahivdir. Burada kitap fiilin kendisidir. Fiil

hakknda ise fail veya meful denilemez. O, yani zâlike lafz, merfidur.

Binaenaleyh ancak müpteda olabilir. Müptcdann anlamn ise ilk bak-
ta, kendisinden bakas bilemez: ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim? Evet,

Rabbimizsin, dedilet.’
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öyle iddia edilebilir: Her müptedada ibtida’hn (balangçm) etki-

leyen olmas zorunludur.

öyle deriz: Haklsnz! Burada mübteda’da ürtmü’l-kitab, yani ki-

tabn anas amildir. Dolaysyla o, kitapta amil olan iptidadr. Hak veya

halk olarak her eydeki amil, Rab Allah’tr. Bu nedenle Allah ‘Bana ve

ana babana ükret5

ayetiyle dikkat çekmi, önce irk komu, sonra ‘dö-

nü banadr’ demi, böylcce birlemitir. O halde ükür, tefrika (ikilik,

ayrm) makamndandr.

Ayn ekilde, örtüye de ükretmen gerekir, çünkü o, örtünene ula-

tran bir sebeptir. Örtünün ve senin dönecein yer, örtülenedir. ‘Herkes

kendi yaratlna göre’ ular.
1

Söylediimiz eyi anla, Zel ve Elif harflerinin makamnn farkn

ayrt et. Bununla beraber o ikisi, önce hal ve makam, ardndan makam

ve hal olarak mukaddes birlik mertebesinde ortaktr.

TEMBH

(‘Elif-Lam-Mim, Zâlike’l-Kitab’ Hakknda Srlar Bakmn-
dan Tamamlayc Açklama)

Allah bu kitap demi, bunlar kitabn ayetleridir (tilke) dememitir.

Kitap cem’ (birlik), ayetler ise tefrika (ayrm) bildirir. Zalike, tekil-

müzekker, tilke tekil-müennes zamirdir. Allah ‘zalike el-kitab’ ifadesiyle

ilk olarak cem’in farktan önce geldiine dikkat çekmi, ardndan fark

ayetlerde meydana getirmitir. Daha önce de belirttiimiz gibi, (fark

temsil eden) bütün saylar bir saysnda toplanr. Biri çkarttmzda,

bütün saylarn hakikati ortadan kalkar. Saylar ortadan kalkarsa (bir ile

ayn anlama gelen) Elifin de varlkta eseri kalmad gibi onlar izhar

ettiimizde ise Elif de varlkta onaya çkar.

te bir saysnn hakikatinin kendisine verdii bu artc güce

dikkat ediniz! Sonsuza varncaya kadar çokluk kendisinden ortaya çk-

m, o ise zat ve isim olarak tektir.
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Allah ayetlerde fark meydana getirmitir, bir ayette öyle buyurur:

‘Onu mübarek bir gecede indirdik .’249 Sonra öyle demi: ‘O gecede her

hikmetli i ayrt edilir.
5250

Böylece Allah her ey demek olan cem5
ile ba-

lamtr. Allah öyle buyurmutur: ‘Onun için levhalarda her eyi yaz-.

dik.’251 Levhalarda, fark makamna, her eyi cem makamna iaret eder.

‘Öüt ve açklayc olarak.
5 Bu ayrma döndürmek demektir. ‘Her eyi.

5

Bu ise birlik haline döndürmektir,

Genel itibaryla her varlk, ya cem’ (birlik, bütünlük) veya fark (ay-

rlk, ikilik) makamnda bulunur: Bir varln bu iki hakikatten soyut-

lanmas mümkün olmad gibi onlar kendinde birletirmesi de müm-

kün deildir. Buna göre Hak ve insan cem’ makamnda, âlem ise cem’

haline gelmeyen ikilik makamnda bulunur. Hak ikilik makamnda

olamayaca gibi insan da ikilik makamnda olama2.

Allah, zat, sfatlar ve isimleriyle daima ezeliliinde bulunur. Onun

hakknda bir hal yenilenmez ve âlemi yaratmas nedeniyle daha önce

sahip olmad bir nitelik kazanmaz. Allah, ‘imdi de’ âlemi yaratmaz-

dan önce ‘bulunduu hal üzeredir.’ Hz. Peygamber ‘Allah var idi.

O’nunla birlikte baka bir ey yoktu
5
derken Hakk nitelemi, ‘imdi de

öyledir’ ifadesi hadise sokulmu, böylece Hz. Peygamber’in söylemedii

bir ey ona katlmtr. Bu ifadeyi hadise ekleyen sûfîlerin kast udur:

Allah için âlem yaratlmazdan önce zorunlu olan bir nitelik, âlem yara-

tldktan sonra da Allah’a aittir.

te kendilerini örenmek isteyenlere göre hakikader de böyledir.

Binaenaleyh erillik asldadr -ki o Âdem’dir ve zâlike ifadesidir. Di-

ilik ise ferdedir ve o da Havva’dr ve tilke ifadesidir.

Bu konu hakknda doyurucu açklamay, Kur’an’n srlarnn bilin-

mesi hakknda yazdmz el-Cem ve’t-Tafsil adl kitabmzda zikrettik.

Buna göre, Âdem nitelikleri birletirmek içindir. Havva ise zatlar ayr-

trr. Çünkü o fiil ve ekin mahallidir. Ayetler de, hüküm ve karar mahal-

lidir. Allah zâlike ve tilke zamirlerinin anlamn (cem5
ve fark ya da ic-

mal ve tafsili) ‘Ona hikmeti ve hitab ayrt etme özellii verdik
5
ayetinde

birletirmitir.

Elif-Lam-Mim, harftir. Bu say, onlarn âlemlerinin bileimidir.

Üst âlemden olan Hemze, orta âlemden olan Lâm ve aa âlemden

olan Mim. Dolaysyla Elif-Lam-Mim berzah ve iki dünyay, baka bir
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ifadeyle (aradaki) ba ve iki hakikati birletirmitir. Bunlar, tekrarlan-

makszn lafznn harflerinin yars, tekrarla ise üçte biridir. Her birisi,

her üçte birin üçte biridir. Bütün bunlar, el-Mebâdi ve'l-Gâyât ve el-Cem

ve’t-Tafsil kitaplarnda incelediimiz srlardr.

Bakara suresindeki Elif-Lam-Mim hakknda bu bölümde bu kadar

açklama yeterlidir. Bundan önce kitap ve kâtip hakknda bize tecelli

eden eyleri yazmak istemitik. Bu konuda bize öyle korkutucu eyler

tecelli etti ki, elimizden diviti attk ve âleme kaçtk. Böylcce üzerimiz-

deki arlk hafifledi. Ardndan ikinci kez o tecelliden söz etmeye dön-

dük. Bu kez engellendik. Biz de daha önce bu bölümde tekeffül ettii-

miz gibi, özedeyerek ve ksa tutarak, harf harf harflerden söz etmeye

döndük.

Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.

Beinci ksm tamamland. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsus-

tur.





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ALTINCI KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

(Harfler Hakknda)

Elif Harfi

Zat Elifi! Münezzeh oldun, acaba

(Var) Olanlarda bir hakikatin veyerin var m?

Dedi ki: Yok, iltifatmdan gayri, ben ise

Ebed harfiyim, ezelî içeririm . .
>

te ben seçilmi zayf kulum

Ve ben sultanm, cmz ve yüce olan

Hakikatlerden bir koku duymu kiiye göre, Elif harf deildir. Fa-

kat sradan insanlar, onu harf diye isimlendirdi. Bir muhakkik Elifin

harf olduunu söylemise ibarede saylabiidii için bunu söylemitir

Elifin makam, cem5
(birlik, toplayclk) makamdr. Ona ait isim,

Allah ismidir. Ona ait sfat ise (her eyi var etmek ve ayakta tutmak an-

lamndaki) kayyumluktur.

Fiil isimlerinden ona ait isimler, el-Mubdi (yaratan), el-Bâis (diril-

ten), el-Vâsi* (genileten), el-Hâfz (koruyan), el-Hâlk (yaratan), el-

Bâri, el-Musawir (suret veren), el-Rezzâk (rzk veren), el-Bâsit, el-

Fettâh (açan), el-Muîz (azz klan), el-Muîd (geriye döndüren), er-Râfi

(yükselten), el-Vâli (yöneten), el-Câmi (toplayan), el-Munî (zengin

eden) ve en-Nâf (fayda veren) isimleridir. Zat isimlerinden ise Allah,

er-Rab (terbiye eden), ez-Zâhir (görünen, zuhur eden), el-Vâhid (Bir),
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el-Evvel (lk), el-Âhir (Son), es-Samed (Denksiz), el-anî (Zengin),

er-Rakîb (Gözeten), el-Mubîn (Açklayan) ve Hak isimleridir.

Lafz harflerinden ona ait olanlar, Hemze, Lâm ve Fe’dir. Ona ait

yalnlar Ze, Mim, He, Fe, Lâm ve Hemze’dir.

Ona ait mertebeler, bütün mertebelerdir. Elif altnc mertebede or-

taya çkar. Onun otoritesi bitkilerde görünür. Bu mertebedeki kardele-

ri He ve Lâm’dr. Harfler âleminin ve mertebelerinin toplam ona aittir.

Elif ne onlardan ne de onlarn dndadr. O, dairenin noktas ve çevre-

si, alemlerin yaln ve bileiidir.

Hemze

Bir hemze ki bir vahit heser, bir vakit birletirir (vasi ve kat')

Ona komu olan her ayrk

te o dehr’dir, kadri büyüktür

Örneklerin anlatamayaca kadar yüce

Hemze, ahadet ve melekût âleminden olan harflerdendir. Çk
yeri, boazn bitimidir. Hemzenin sayda bir mertebesi yoktur. Hem-

ze’nin yalnlar, Fe, Mim, Ze ve Ya’dr. Âlemi, melekût, felei dördün-

cü felek, feleinin dönü süresi, dokuz bin senedir. Mertebesi, dördün-

cü, altnc ve yedinci mertebelerdir. Otoritesi, cinlerde, bitkilerde ve

cansz varlklarda ortaya çkar.

Ona ait harfler, Hc, Mim, Ze, vakfede He, vaslda Te, kesmede

tenvindir. Ona ait isimler. Elif, Vav ve Ya’dr. Bunlar tekrarlamaya ge-

rek duymuyoruz. Sfat isimlerinden ise el-Kahhâr, el-Kâhir, el-

Muktedir, el-Kavî ve el-Kâdir isimlerine tahsis edilmitir. Doas, scak-

lk ve kuruluk, unsuru atetir.

(Bilginler) ‘Hemze bir harf midir yoksa rakaml harflerde harfin

yars mdr?’ diye görü ayrlna dümütür. Telaffuz ediliinde ise

harfolduunda bütün bilginler görü birliindedir.

He Harfi

Hüviyet He’si nicesine iaret eder

Görünüte gizli bir hüviyete sahip herkese
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Resminin (beerî kalnt) varln silmedin mi?

Uk için sonun gözleri hakikatleri ortaya çktnda

Bilinmelidir ki, He gayb harflerinden biridir. Çk yeri, hançerenin

sonudur. Saysal deeri betir. Onu ait yaln harfler, Elif, Hemze, Lâm,

Fe, Mim ve Z’dr. Onun âlemi, melekût, felei dördüncü felektir. Fe-

leinin hareket süresi, dokuz bin senedir.

Ona ait tabakalar seçkinler ve seçkinlerin seçkinleridir. Mertebesi,

altnc mertebedir. Otoritesi bitkilerde ortaya çkar. Sonuyla birlikte

kendisinden scak ve ya eyler meydana gelir. Sonra, onu soukluk ve

kurulua çevirir.

Ona ait hareket, dorusal ve eri harekettir. Araf harflerindendir.

Karn sahibidir ve yetkin harflerdendir. Teklik âlemindendir.

He’nin doas, tpk Utarit gibi, soukluk, kuruluk, scaklk ve ya-

lktr. Büyük unsuru toprak, küçüü havadr. Ona ait harfler, Elif ve

Hemze’dir.

Ona ait zat isimleri: Allah, el-Evvel, el-Âhir, el-Mâcid, el-Mümin,

el-Müheymin, el-Mütekebbir, el-Ahad ve el-Melik’tir, Ona ait sfat

isimleri, el-Muktedir ve el-Muhsî, fiil isimleri ise el-Latîf, el-Fettah, el-

Mucîb, el-Mukît, el-Musavvir, el-Müzîl, el-Muiz, el-Mud, el-Muhyî, el-

Mümît, el-Muntakim, el-Muksit, el-Munî ve el Mâni’dr. Yolun sonu,

He’ye aittir.
'

Ayn Harfi

j

Aynlann ayn (hakikatlerin hakikati) yaratmann hakikati

Tanklk menzilinde ona baknz!

Zatn var edene bakarken onu görürsün

Hastann ziyaretçisinin iyiliine bakt gibi
/

Kendi ilâhndan bakasna asla iltifat etmez

Ondan umar ve kullardan ummaktan saknr

Bilinmelidir ki: Ayn, ahadet ve melekût âleminden bir harftir. Ç-
k yeri, hançerenin ortasdr. Cümlelerin saysndan ona ait (büyük

cümle, küçük cümle) olanlar, yetmiin katlardr. Yalnlar, Ye, Nun,
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Elif, Hemze ve Yay’dr. Felei, ikinci felek, feleinin hareket süresi on

bir bin senedir.

Âleminin tabakas, seçkinler ve seçkinlerin seçkinleridir. Mertebesi,

beinci mertebedir, otoritesi hayvanlarda ortaya çkar. Bütün scak ve

ya eyler ondan meydana gelir. Ona ait hareket yatay harekettir. Bu

hareket eri harekettir.

Ayn, araf harflerinden birisidir, halistir (kark deil), yetkindir.

kinci üns âlemindendir. Doas scaklk ve yalk, ona ait harfler, Ya ve

Nun’dur.

Ayn’a ait zatî isimleri el-anî, el-Evvel ve el-Ahir; sfat isimleri, el-

Kavî, el-Muhsî ve el-Hayy; fiil isimleri ise en-Nasîr, en-Nâfi, el-Vâsi, el-

Vehhab ve el-Vâli’dir.

Ha Harfi

(Sure bandaki) Ha-Mim'lerin Ha’s Allah’n surelerdeki srrdr

.

Onun hakikatini beerfikrinden gizlemi
• . /

ayet olutan ve gölgeden ayrlmsan

Artk ruhlar ve suretler âlemine yolculuk et

Ar’ tayanlara bak, kukusuz bakm olursun:

I lakiliatlerinin bir ölçüde gelmi olduunu

Senin Ha’na ait bir otorite bulursun; izzeti ise

Kendisine yaklalmamas, bakalardan da korkmamaktr

Ey dost, bilmelisin ki: Ha, ayb âlemindendir. Çk yeri, hançere-

nin ortas, saysal deeri sekizdir. Ona ait yaln harfler, Elif, Hemze,

Lâm, He, Fe, Mim ve Ze’dir. Âlemi melekût, felei ikinci felek, felei-

nin hareket süresi on bir bin senedir.

Ha, seçkinlerden ve seçkinlerin seçkinlerindendir. Mertebesi yedin-

ci mertebedir. Otoritesi canszlarda ortaya çkar. Souk ve ya her ey,

ondan meydana gelir. Unsuru, sudur.

Ha’ya ait hareket, eri harekettir. Araf harflerindendir, kark de-

il-halis harftir, yetkindir, kendisine bitieni yükseltir. Ha, üçüncü üns

âlemindendir. Doas, soukluk ve yalk, ona ait harfler, Elif vc Hem-

ze’dir.
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Zat isimlerinden kendisine ait olanlar, Allah, el-Evvel, el-Âhir, el-

'

Mümin, el-Mütekebbir, el-Mecîd> el-Müteal, el-Azîz’dir. Ona ait sfat

isimleri ise el-Muktedir ve el-Muhsî’dir. Ona ait fiil isimleri, el-Latîf, el-

Fettah, el-Mubdî, el-Mudb, el-Mukît, el-Musavvir, el-Müzîl, el-Muîz,

el-Muîd, el-Muhyî, el-Mumît, el-Muntakim, el-Muksit, el-Mugnî ve el-

Mâni isimleridir. Yolun balangc ona aittir.

ayn Harfi

ayn hallerinde Ayn gibidir

u var ki tecellisi daha güçlü ve tehlikelidir

ayn’de en kahredici tecelli srlar bulunur

Feyzinin hakikatini bil ve gizle

Oluunun perdesinden ona bak

En hakir, zayf resmim hakknda, saknarak

Allah seni kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki: ayn
ahadet ve melekût âlemindendir. Çk yeri, hançerenin aza en yakn

ksmdr. Saysal deeri, bize ve sr ehline göre, dokuz yüz, nur ehline

göre bin’dir. Bütün bunlar, büyük hüküm ile yaplan hesaplamadr.

ayn harfinin yalnlar. Ye, Nun, Elif, Hemze ve Vav’dr, Felei

ikinci felek, feleinin hareket süresi on bir bin senedir. ayn, avam ta-

bakasnda belirginlqir ve ortaya çkar, mertebesi beinci mertebedir.

Otoritesi hayvanlarda ortaya çkar.

Doas soukluk ve yalk, unsuru sudur. Souk-ya her ey, on-

dan meydana gelir. Hareketi eridir. Huylar, haller ve kerameder ona

aittir. Halistir (kark deü), yetkindir, çifttir ve ünsiyet verir. Zata öz-

gü teklik, ona aittir. Harfleri, Ya ve Nun’dur. Gayn’a ait zatî isimler, el-

anî, el-Evvel, el-Alî, el-Âhir ve el-Vahid’dir. Ona ait sfat isimleri, el-

Hay, el-Muhsî ve el-Kavî’dir. Ona ait fiil isimleri, cn-Nasîr, el-Viki, el-

Vâsi, el-Vâli ve el-Vekîl’dir, ayn, melekût âlemine mensuptur.

H Harfi

H harfi ne zaman ki yönelir veya geri döner
.

Sana srlarndan verir ve gecikir
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Onun yükseklii varlklar ister; aas ise

Yaratan'1 izhar edilmi bir hikmet gerei ister

Kendi hakikatini izhar eder, zatnn çizicisi olarak

Bir vakit kirlenir, sonra temizlenir

‘Yaklatrlm cennet’ten onun adna alr
Aa yönünde ise kzgn ate ve alevden alr

Allah seni desteklesin, bilmelisin ki: H gayb ve melekût âlemin-

dendir. Çk yeri, hançerenin azdan sonra gelen ksm, saysal deeri

alt yüzdür. Basitleri, Elif, Hemze, Lam, Fe, He, Mim ve Zc’dir. Felei

ikinci felek, feleinin dönü süresi on bir bin senedir.

H, avamda belirginleir ve ortaya çkar. Mertebesi yedinci merte-

bedir. Otoritesi canszlarda ortaya çkar. Bann doas, soukluk ve

kuruluk, bedeninin dier ksmnn doas scaklk ve yalktr. Büyük

unsuru hava, küçük unsuru topraktr. Dört doann topland her ey,

ondan meydana gelir. Hareketi, eridir. Haller, huylar ve kerametler

ona aittir. Karktr, yetkindir. Ona bitien herkesi kendisine yükseltir.

Üçlüdür, ünsiyet verir ve tek alâmeti vardr. Ona ait harfler. Hemze ve

Eliftir.

H’ya ait zat, sfat ve fiil isimleri, banda Ze ve Mim harfleri bulu-

nan bütün isimlerdir. Misal olarak el-Melik, el-Muktedir, el-Muiz isim-

lerini verebiliriz. Ya da ei-Hâdi gibi banda He veya el-Fettâh gibi ba-

nda Fe veya el-Latîf gibi Lâm veya el-Evvel gibi banda Hemze bu-

lunan isimler H’ya ait isimlerdir.

Kaf Harfi

Kaj harfinin yetkinlik srr bandadr

Araplarn ilimleri onun çapnn balangç yeridir

özlem, onu över ve görünmezliini

Yarsna, görünen yönünü ise dier yarsna koyar

Onun hilal gibi olan erisine baknz

Dolunay gibi olan bann ekline baknz

lke olan baka bir yaratla alr
Onun ilkesinin ilkesi ve asrnn ilkesine



Altnc Ksm 185

Allah bizi ve seni baarya erdirsin, bilmelisin ki: Kaf, ahadet ve

ceberut âlemindendir. Çk yeri, dilin sonundan genzin üzerine doru-

dur. Saysal deeri, yüzdür. Yalnlar Elif, Fe, Hemze ve Lâm’dr. Fele-

i ikinci felek, feleinin hareket süresi, on bir bin senedir. Seçkinlerde

ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir ve ortaya çkar. Mertebesi dör-

düncü mertebedir. Otoritesi cinlerde ortaya çkar. Doas ilk analardr

Sonu scak-kuru, dier ksmlar souk ve yatr.

Unsuru su ve atetir. nsan ve Anka ondan var olur. Haller, ona

aittir. Hareketi karktr. Ünsiyet verir, çifttir. Alâmeti, ortaktr. Ken-

disine ait harfler, Elif vc Fe’dir.

Farkl mertebelerine göre (zat, sfat ve fü isimleri) Kaf harfine ait

isimler ise banda yaln harflerinden birisinin bulunduu isimlerdir.

Srlar ehline göre zat, nurlar ehline göre ise zat ve sfadar Kaf harfine

aittir.
'

Kef Harfi

Ümit Kef i celâli müahede eder

hsam müahede eden korku Kefinden

Kabz ve bast’a bak!

Birisi sana ayrlmay, öteki kavumay verir

Allah birine celâlini göstermi

Dierine ise ufkundan cemâlini gösterir

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki: Kef, gayb ve ceberut

âlemindendir. Çk yeri, daha önce zikredilmi Kafin mahreciyle ayn,

fakat ondan daha aadadr. Saysal deeri yirmidir. Yalnlar, Elif, Fe,

Hemze ve Lâm’dr. Felei, ikinci felek, feleinin hareket süresi ise on

bir bin senedir. Seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde ortaya çkar.

Mertebesi dördüncü mertebedir. Otoritesi cinlerde gözükür. Scak ve

kuru her ey, ondan meydana gelmitir. Unsuru su, doas scaklk ye

kuruluktur. Makam balangç, hareketi karktr.

Kef, Araf (harflerinden) birisidir. Saftr, yetkindir. Kendisine biti-

en nur ehline göre yükselirken, sr ehline göre yükselmez. Tekildir,

korkutucudur (ünsiyet özelüinden yoksundur). Ona ait harfler, Kaf
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harfine ait harflerdir. Ona ait isimler ise banda Kefiin yaln harflerin-

den (Elif, Fe, Hemze ve Lân) birisinin bulunduu her isimdir.

Dat Harfi

Dat’ta bir sr var ki, söylenmesi mubah olsayd

Allah’n ceberutundaki srrm örenirdin

Ona bir olarak bak ve onun yetkinlii

Rahmetinin mertebesinde hakasmdandr

mam ise öyle bir lafz ki, varlyla

Rahman onu melekûtundan geceleyin yürütür

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki: Dat ahadet ve ceberut

harflerinden birisidir. Çk yeri, dilin ön ucu ile az dilerinin arnda-

dr. Saysal deeri, bize göre doksan, nur ehline göre sekiz yüzdür. Ya-

lnlar, Elif, Dal, Hemze, Lâm ve Fe’dir. Felei ikinci felek, feleinin

hareketi, on bir bin senedir. Avamda belirginleir ve ortaya çkar. Yolun

ortas, ona aittir. Mertebesi beinci mertebedir. Otoritesi hayvanlarda

ortaya çkar.

Doas soukluk ve yalk, unsuru sudur. Souk ve ya her ey on-

dan var olur. Hareketi karktr. Huylar, haller ve kerametler ona aittir.

Saftr, yetkindir, çifttir ve ünsiyet verir. Birlik alâmetidir. Ona ait harf-

ler, Elif ve Dal’dr. Ona ait isimler, özetlemek istediimiz için, kendi-

sinden önceki harfte bildirdiklerimizdir.
W

Allah yardmc ve yol göstericidir.

Cim Harfi

Cim ona kavumak isteyeni yükseltir

yilerin ve hayrllarn müahede mertebelerine

$uhaldeobirköle-kulcazdrjnevarki

Bakasn tercih etmenin hakikatiyle tahakkuk etmi

Bitim yeriyle taptna yönelir

Bayla eserler üzerinde yürür

O bilinen üç hakikattendir
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Mizac ise souk ve atein alevidir

Allah bizi ve seni desteklesin, bilmelisin ki: Cim, ahadet ve cebe-

rut âlemindendir. Çk yeri, damakla dilin ortasdr. Saysal deeri üç-

tür. Yalnlar, Ye, Mim, Elif ve Hemze’dir. Felei ikinci felek, feleinin

dönme süresi on bir bin senedir. Avamda belirginleir ve ortaya çkar.

Yolun ortas, Cim’e aittir. Mertebesi dördüncü mertebedir. Otoritesi

cinlerde ortaya çkar. Bedeni souk ve kuru, ba scak ve kurudur. Do-

as soukluk, scaklk ve kumluk, büyük unsuru toprak, küçüü ise

atetir. Doasna benzeyen her ey ondan meydana gelmitir. Hareketi

eridir. r

Hakikatler, makamlar ve münazeleler (karlkl iniler) Cim’e ait-

tir. Karktr ve yetkindir. Kendisine ulaan kiiyi yükseltir. Nur ehli ve

sr ehli bu görütedir. Kûfeliler ise böyle düünmez. Üçlüdür, ünsiyet

verir. Alâmeti, tekliktir. Ona ait harfler, Ya ve Mim’dir. simlerden

Cim’e ait olanlar ise daha önce belirttiklerimizdir (yani, banda Cim’in

basitleri olan Ye, Mim, Elif ve Hemze harflerinin bulunduu isimler-

dir).

n Harfi

Düünen kimse için n’da.üç sr var

Bir gün ona ulaan herkes kukusuz ermitir

Sana zatn ve cisimleri duraan olarak verir

Emin bir kalbe onunla indii vakit

nsanlar onun içerdii srr görseydi

Dolunayn silinmesiyle hilâlin tamamlandn görürdü

Allah bizi ve seni düünce ve anlay bakmndan desteklesin, bil-

melisin ki: n, gayb ve ceberutun orta âlemindendir. Çk yeri, Cim
harfiyle ayndr. Saysal deeri, bize göre bin, nur ehline göre üç yüz

dür. Yalnlar, Ye, Nun, Elif, Hemze ve Vav’dr. Felei ikinci felek, dö-

nü süresi daha önce belirtilmiti. Bu harf, avamda belirginleir ve orta-

ya çkar. Yolun ortas ona aittir. Mertebesi beinci mertebe, otoritesi

hayvanlarda ortaya çkar.
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n harfinin doas kuru vc ya, unsuru sudur. Doasna benzeyen

her ey, kendisinden meydana gelmitir. Hareketi karmadr, yetkindir

saftr, çifttir ve ünsiyet verir. Zat, sfadar ve fiiller ona aittir. Ona ait

harfler Ya ve Nun, isimler ise daha önce belirttiimiz ekildedir (ban-

da basideri olan Ye, Nun, Elif, Hemze vc Vav harfleri bulunan isimler).

Huylar, haller ve kerameücr bu harfe aittir.

Ya Harfi

Risâlet Ya’s yerde zuhur etmi bir harftir

Ulvî âlemde barnan Vav gibi -

0 gölgeleri olmayan cisimlere yardmcdr

O suretlere sarlm yardmcdr

Hikmetiyle sizi çarmak isterse

Okur ve surelerin harflerinin srrn dinler

Allah bizi ve seni kendinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki:

Ya ahadet ve ceberut âlemindendir. Çk yeri,n harfinin mahreciyle

ayndr. Saysal deeri on iki felek karsnda (büyük cümleye göre) on,

yedi felek karsnda (küçük cümle) ise birdir. Yalnlar, Elif, Hemze,

Lâm, Fc, He, Mim, Ze’dir. Felei ikinci felektir ki, bu felein hareket

süresi de daha önce zikredilmiti.

Ye, seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir ve ortaya

çkar. Yolun sonu ve yedinci mertebe ona aittir. Otoritesi canszlarda

ortaya çkar. Doas ilk analardr. Büyük unsuru ate, küçüü sudur.

Canllar ondan meydana gelir. Hareketi karktr. Hakikaüer, makam-

lar ve münâzeleler ona aittir.

Ye, karktr, yetkindir, dörtlüdür, ünsiyet verir. Ona ait harfler,

Elif ve Hemze, ona ait isimler ise daha önce zikrcdildii tarzdaki isim-

lerdir.

Lâm Harfi

Lâm yüce ve mukaddes ezele aittir

Makam yüce, heybetli ve nefistir

Ne zaman kalksa zat var edeni izhar eder
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Ne zaman otursa olu âlemini izhar eder

Sana ruh olarak üç hakikati verir

pek elbiseler içinde yürür ve caka satar

Allah bizi ve seni Ruhu’l-Kuds ile desteklesin, bilmelisin ki: Lâm,

ahadet ve ceberut âlemindendir. Çk yeri, dilin ucundan bitimine ka-

dar olan yerdir. Saysal deeri on iki felee göre otuz, yedi felee göre

ise üçtür. Yalnlan Elif, Mim, Hemze, Fe ve Ya’dr. Felei ikinci felek,

feleinin hareket süresi ise daha önce zikredilmiti.

Lam, seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir vc ortaya

çkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi seçkinlerdir, otoritesi hayvan-

larda ortaya çkar. Doas scaklk, kuruluk ve soukluktur. Büyük un-

suru ate, küçüü ise topraktr. Doasna benzeyen her ey, kendisin-

den meydana gelir. Hareketi dorusal ve karktr.

Lam, Araf harfidir. Karktr, yetkindir, tekildir ve ürkütücüdür.

Ona ait harfler, Elif ve Mim, isimlerden kendisine ait olanlar ise daha

önce belirttiimiz ekildeki isimlerdir.

Ra Harfi

Muhabbet Ra’s vuslat makamnda

Hiçbir zaman nimet verenin evinde mahrum olmayacak

Bir vakit der ki: Ben tekim, görmem

Bakasn; bir vakit der ki: Ey bilinmeyen *ben
’

Senin kalbin de Rabbinin katnda böyle olsayd

Sen de en yetkin sevgili veyakn kii olurdun

Allah bizi ve seni kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki:

Ra, ahadet ve ceberut âlemindendir. Çk yeri, dilin yüzeyinden ve ön

dilerin üzerindendir.

Saysal deeri on iki felekte ki yüz, yedi felekte ise ikidir. Yalnlan

Elif, Hemze, Lâm, Fe, He, Mim, Ze’dir. Felei ikinci felek, feleinin

hareket süresi ise malumdur. Yolun sonu ona aittir. Doas,, scaklk ve

kumluk, unsuru ise atetir. Doasna benzeyen her ey ondan meydana

gelir. Hareketi karktr. Araf harfidir. Saftr (kark deil, halis), ek-

siktir, mukaddestir, çifttir, ünsiyet verir.
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Ona ait harfler, Elif ve Hemzedir. Ona ait isimler ise daha önce

belirttiimiz tarzdaki isimlerdir (banda Elif, Hemze, Lâm, Fe, He,

Me, Ze harflerinden birisi olan zat, sfat ve fiil isimleri.)

Nun Harfi

Varlk Nun’unun noktas delâlet eder

Bir hakikat olarak mabuduna

Onun varl mabudun cömertliinden ve bereketindendir

Bütün yüceler o noktann cömertliindendir

Gözünle onun varlk hakikatininyarsna bak

Bulunmayan yönünü (dieryarsna) örenirsin

Allah kalpleri ruhlarla desteklesin, bilmelisin ki: Nun, mülk ve ce-

berut âlemindendir. Çk yeri, dilin ucundan ve ön dilerin üzerinden-

dir. Saysal deeri, elli betir. Yalnlar Vav ve Elif, felei ikinci felek,

hareket süresi ise daha önce belirtilmiti. Seçkinlerde ve seçkinlerin seç-

kinlerinde belirginleir ve ortaya çkar. Yolun sonu ona aittir.

Nun’un mertebesi, münezzeh ikinci mertebedir. Otoritesi ilâh

mertebede ortaya çkar. Doas soukluk ve kuruluk, unsuru topraktr.

Doasna benzeyen her ey, ondan meydana gelir. Hareketi karktr.

Huylar, haller ve kerameder ona aittir. Saftr, eksiktir ve ürkütücüdür.

Zat ona aittir. Harflerden kendisine ait olan, Vav harfidir. simlerden

ise daha önce belirtildii tarzdaki (banda Elif ve Vav harflerinden biri-

si bulunan zat, sfat ve fiil) isimlerdir.

T Harfi

T’da be sakl sr var

Birisi: Hükümdarda mülkün hakikati

Ve yaratlmtaki Hak
;
srlar naiptir

Nur narda (ate), insan melektedir

te bunlar betir; bunlarla ilgilenirsen

Geminin felekte bulunduunu anlarsn
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Allah bizi kendisiyle desteklesin, bilmelisin ki: T, mülk ve ceberut

âlemindendir. Çk yeri, dilin ucundan ve ön dilerin kökündendir. Sa-

ysal deeri dokuzdur. Yalnlar Elif, Hemze, Lâm, Fe, Mim, Ze ve

He'dir. Felei ikinci felek, feleinin süresi, daha önce zikredilmiti.

Seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir ve ortaya çkar. Yo-

lun sonu ona aittir. Mertebesi yedinci mertebe, otoritesi ise cansz var-

lklarda ortaya çkar. Doas, soukluk ve yalk, unsuru sudur. Doa-
sna benzer her ey, ondan meydana gelir.

T’nn hareketi, nurlar ehline göre, dorusal, sr ehline göre eik,

bize ve tahkik ehline göre ise dorusal ve eiktir. Araf ona aittir. Saftr,

yetkindir, çifttir, ünsiyet verir. Ona ait harfler Elif ve Hemze, ona ait

isimler ise daha önce belirtildii gibi (banda Elif, Hemze, Lâm, Fe,

Mim, Ze ve He harflerinden birisi bulunan zat, sfat ve fiil) isimleridir.

Dal Harfi

Dalolu âlemindendir ki, olu âlemi

Olutan intikal etmitir; ne hakikati ne eseri vardr

Hakikatleri her göz sahibinin göremeyecei kadar yücedir

Beerin ulamasndan onu tenzih ederim
,

Onda devam vardr; Hakkn cömertlii ise onun menzilidir

Çiftler ondadr, ayetler ve sureler ondadr

Allah bizi isimleriyle desteklesin, bilmelisin ki: Dal mülk ve ceberut

âlemindendir. Çk yeri, T harfinin çk yeriyle ayndr. Saysal deeri

dörttür. Yalnlar Elif, Lâm, Hemze, Fe ve Mimedir. Felei birinci felek,

feleinin hareket süresi ise on iki bin senedir. Yolun sonu ona aittir.

Mertebesi beinci mertebe, otoritesi ise hayvanlarda ortaya çkar. Doa-
s soukluk ve kuruluk, unsuru topraktr. Doasna benzer eyler ondan

var olur. DaPn hareketi, nur ve sr ehline göre karktr. Araf ona ait-

tir, saftr, eksiktir, mukaddestir, çifttir, ünsiyet verir Ona ait harf,

Lâm’dr. Ona ait isimler, daha önce belirtildii tarzda (banda Dal har-

finin basitleri olan Elif, Lâm, Hemze, Fe ve Mim’den birisi bulunan

zat, sfat ve fiil) isimlerdir.
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Te Harfi

Te, bazen görünür, bazen gizlenir

Onun kavmin varlndan pay renkten renge girmedir

Mertebesi zat ve sfatlar kuatr

Onun fiil mertebesinde temkini yoktur

Ortaya çkar, böylece srlarndan gariplikler izhar eder

Mülkü ise Levh, Kalemler ve Nun’dur (Nun suresi)

Gece (Leyi suresi), güne (ems suresi), daha yüce (A’la suresi),

zatndakiyldz CTârk suresi) ise

Kuluk vakti, açlma (nirah suresi) ve incirdir (Tîn suresi)

Ey samimi dost, bilmelisin ki: Te, gayb ve ceberut âlemndendir.

Çk yeri, Dal ve TTnn mahrecidir. Saysal deeri dört yüz dörttür.

Yalnlar Elif, Hemze, Lâm, Fe, He,. Mim, Ze’dir. Felei birinci felek,

dönme süresi ise daha önce belirtildii kadardr.

Te, seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir ve ortaya çkar. Mertebesi

yedinci mertebedir, otoritesi ise canszlarda ortaya çkar. Doas souk-

luk ve kuruluk, unsuru ise topraktr. Doasna benzer her ey ondan

var olmutur. Huylar, haller ve kerametler kendisine aittir. Saftr, yet-

kindir, dördüdür, Cinsiyet verir. Zat ve sfadar ona ait olduu gibi ken-

disine ait harfler, Elif ve Hemze, isimler ise belirtilen tarzdaki isimler-

dir.

Sad Harfi

Sad harfinde uyuyan kalbe ait bir nur vardr, onu gözler

Uyurken; uykusuzluk perdesi o srr gizler

Uyu, çünkü secdesinin nurunu alglayacaksn

Gönlünü aydnlatr, srlar ise onu gözetler

te bu rur, ükür nurudur, artk gözle

ükredileni; o, adetler üzere onu takip eder

Ey samimi dost bilmelisin ki, Sad harfi, gayb ve ceberut âlemin-

dendir. Çk yeri, dilin iki ucu ile alt ön dilerin biraz üstünün arasm-
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dadr. Saysal deeri bize göre altm, nur ehli’ne göre, doksandr. Ya-

lnlar Elif, Dal, Hemze, Lâm, Fe’dir. Felei birinci felek, dönme süresi,

daha önce belirtildii gibidir.

Bu harf, seçkinlerde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleir ve or-

taya çkar. Yolun ba ona aittir. Mertebesi beinci mertebedir, otoritesi

hayvanlarda ortaya çkar. Doas, scaklk ve yalk, unsuru havadr.

Doasma benzer her ey, ondan var olmutur. Sad harfinin hareketi ka-

rk, bilinmezdir. Arafona aittir, saftr, yetkindir, çifttir, ünsiyet verir.

Ona ait harfler Elif ve Dal, isimlerden ise daha önce belirtilen tarz-

daki isimlerdir (banda Elif, Dal, Hemze, Lâm, Fe harflerinden birisi

bulunan zat, sfat ve fiil isimleri). . .

**#

Sonra, bilinmelidir ki: Sad harfinin srrna ancak uykuda ulalabi:

leceii belirttim. Çünkü ben o srra uykuda ulatm gibi Hak da,

onun srrnn (bilgisini) bana uykuda verdi. Bu nedenle onun hakknda

böyle hüküm verdim. Yoksa onun hakikati öyle deildir. Allah onun

srrn uyku ve uyanklkta verebilir.

Bu harfin srrm yazdm ve hzl yazmam nedeniyle yazda ortaya

çkan sorunlar düzeltmem ve tashih etmem için bir arkadama harfle-

rin srlar bölümünü kendime okuttum. Okürha Sad harfine geldiinde,

dostlarma bu harf hakknda yaadm tecrübeyi anlattm, uykunun o

harfin srrna ulamak için art olmadm, fakat benim onu uykuda ö-
rendiimi belirttim. Böylece kendi halimi niteledim. Ardndan cemaat

dald. " ' ,r

••
-

Ertesi gün cumartesi olunca, adet üzere Mescid-i Haram’da Kâbe-

Muaizama’mn Rükn-i Yemanî tarafnda mecliste oturduk. eyh-fakih,

komu Ebû Yahya Bebkcr b. Ebû Abdullah cl-IIaimî et-Tiiveytinî et-

Trablusî (r.a) de bizimle beraberdi. O da kendi âdetince Mescid-i Ha-

ram’a gelmiti. Okumaytamamladmzda bana öyle dedi:

-Dün gece bir rüya gördüm. Ben ayaa kalkm, sen ise srt üstü

uzanm, Sad harfini anlatyormusun. Ben de sana irticalen u msra
okudum:

Sad erefli bir harftir
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Sad, sad içinde daha dorudur/güçlüdür

Bunun üzerine sen de bana uykuda öyle dedin:

-Delilin nedir?

öyle yant verdim:

Çünkü Sad dönmenin eklidir.

Dönüten daha önce bir ey yoktur.

Ardndan uyandm.’

Bu rüyada verdii yantla sevinmi olduumu anlatt. Rüyasn ta-

mamlaynca, hakkmda görmü olduu bu rüya ve (rüyada benim)

uzan tarzm nedeniyle sevindim. Çünkü o, Peygamberlerin uzanma

tarzdr. Söz konusu uzan, iini bitirip istirahat eden ve karlkllk ha-

linde göün haberlerinden gelecek eylere hazrlanm kimsenin din-

lenme tarzdr.

Bilinmelidir ki: Sad harfi, doruluk, saknma ve suret harflerinden

birisidir. ekli yuvarlaktr ve bütün ekilleri kabul edicidir. Onda garip

srlar vardr. Arkadamn -gözü aydn olsun- rüyasnda bir önceki gün

mecliste dostlara anlattm halimi kef etmesine ardm. ‘Biz bunu

onun adna örttük, bizim katmzda yaknlk ve güzel var vardr .

nS2

Sad harfi, deerli yüce bir harftir. Allah cevâmiu’l-kelim-ki o en

yüksek eref mertebesinde Muhammedi makamdr- makamn zikreder-

ken övgü maksadyla bu harfe yemin etmitir. Söz konusu sure (Sad su-

resi) peygamberlerin niteliklerini, âlemlerin bütün gizli srlarn, ayetle-

rini ve garipliklerini içerir.

Bü surede bir takm srlar bulunduu gibi arkadamn gördüü

rüyada da bir takm srlar vardr. Binaenaleyh söz konusu srlar pek çok

hayra delâlet eder ki, rüya gören veya gösterilen ve rüyada Allah katn-

dan bir eyler müahede ettirilen herkes onlara ular. Her iki kii için

de bu surede zikredilen peygamberlerin bereketleri meydana gelir. n-

karc dümanlara bu surede bulunan -müminlere deil- kötülükler ula-

r. Allah’tan dünya ve ahirette bizim admza ve müminler adna afiyet

dileriz.

Arkadanm gördüü, gerçek bir rüya ve Allah’n bize rüyay gö-

renin vastasyla ulatrd srlard. Rüyay gören dostumuz Ebû Yahya
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uyandnda rüyada bana okuduu iki msra tamamladn söyledi.

Ben de rüyann ardndan ve bu harfte yazaym diye o iiri göndermesini

istirham ettim. Çünkü o iir, arkadamn uykusunda görmü olduu

ruhanî hakikatin yardmndandr. Ben de o ikisini ayrmak istemedim.

Bü nedenle arkadamz Ebû Abdullah Muhammed b. Halid et-

Tilimsanî’yi kendisiyle birlikte gönderdim. O da iiri bana getirdi:

Sad kymetli bir harftir,

. , Sad içinde Sad ise daha dorudur (ya da salam).

Dersen ki: Delilin nedir? Onu,bulurum

Kalbin içinde asl olarak

Çünkü o dönüün eklidir.

Dönüten daha önce olan ise yok

Bu gösterir ki: kukusuz ben

Yolda muvaffak olmuum

Allah urundaki kastm gerçekletirmiim

Hak, Hak ile amaçlanr

Deryada derinlik varsa

Kalbin sahili daha derindir

Senin kalbin benden daralmsa,

Bakasnn kalbi daha dardr

Karunluu brak, kabul et

Tasadduk eden arkadatan

Muhalif olma, bedbaht olursun

Benim katmda kalp asldr

Onu aç, onu yar et ve de

,
Tam örendiin fiili yap

Ey kalbi katlam kii

Kalbinin kaps ne zamana kadar kapal kalacak

?

Senden bakasnn fiili saftr

Senin fiilinin yüzü ise mavidir

Biz öyle yumuak davrandk ki

Yumuaklkta yumuaklk daha iyidir
;
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$ayet gelirsen, sana giydiririz

Azat edilmi lütuf elbisesini

Cerîr gibi olmayasn

Çünkü hala Ferezdek’i hicvediyor

Sen benim övgümü söyle

Çünkü benim övgüm

Günein doduu yerden daha parlaktr

Ben zat gerei varlm

Gerçek varlk benimdir

Bir kayt ve koul olmakszn; tpk ilmim gibi

Hakikatte o da mutlaktr

Görmez misin, (satrançta) aha

Bir piyon tuzak kurar

Benim hakkmda bir görü söyleyen

Bu görü söyleyen kii ahmaktr

Bir vehim nedeniyle sayklar,

Onun yapmack konutuunu görürsün

Herhangi bir insan bir söz söylese

Zikir o sözden daha dorudur

Ben Ar sahibi muktedir olanm

Yok olmam ve yaratrm

Yaratklara elçilerimi gönderdim

Ahmed de doruyu getirdi

Dorulukla benim adma mücadele etti.

Bazen korkuttu ve ürküttü -

Urumda dümanlarla savaarak

Bölünmelere kar nasihat ederek

Kulumla onlara yardm etmeseydim.

Boulmayacak olan bomu olurdun

Kukusuz gökler ve yer

Azabmdan parçalanr ve ayrr.

Siz itaat ederseniz, kukusuz ben
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.
Ayran eyi kaynatrrm

Hepsini ebedîlik cennetinde topla

Ho kokan bahçeler içinde •

Bütün kalpler bu haldedir

Ben Allah, harekete geçiririm

(Rüyamda Sad harfinin özelliklerini görünce) uykudan kalktm.

Dinlenmeyi braktm.

Ze Harfi

Ze’de bir sr var ki anlamn iyice aratrdnda

fin ruhunun hakikati onu söyler hale gelir

Hikmetiyle bir kalbe tecelli ettiinde

Tenzih halindenfena halinde, onu müstani klar

O halde münezzeh zatn harflerinde yoktur

O’ndan baka, bilgiyi tahkik eden ya da onu bilebilen

Allah seni ezel ruhu ile desteklesin, bilmelisin ki: Ze ehadet, cebe-

rut ve kahr âlemindendir. Çk yeri, Sad ve Sin ile ayndr. Saysal de-

eri, yedidir. Yalnlar Elif, Ye, Hemze, Lâm ve Fe’dir. Felei, birinci

felek, feleinin hareketi süresi ise daha önce zikredilmiti. Z harfi, seç-

kinlerin seçkinlerinin özünde belirginleir ve ortaya çkar. Yolun sonu

ona aittir. Mertebesi beinci mertebedir. Otoritesi hayvanlarda ortaya

çkar. Doas, scaklk ve kuruluk, unsuru atetir. Doasna benzer her

ey, ondan meydana gelir. Hareketi karktr. Ahlâk, hal ve kerameder

ona aittir. Saftr, eksiktir, mukaddestir, çifttir, ünsiyet verir. Kendisine

ait harfler Elif ve Ye, ona ait isimler ise daha önce belirtilen tarzda (ba

harfinde Ze’nin basitleri olan Elif, Ye, Hemze, Lâm ve Fe harflerinden

birisinin bulunduu zat, sfat ve fiil) isimlerdir.

Sin Harfi

Sin’de varln dört srr bulunur

Tahakkuk ve en yüce makam ona aittir

Kendisiyle ortaya çkar, gayb âleminden
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Günelerini örten oluun eserleri

Bilinmelidir ki: Sin, ayb, ceberut ve lütuf âlemindendir. Çk ye-

ri, Sad ve Ze’nin mahreciyle ayndr. Saysal deeri, nur ehline göre

altm, bize göre ise üç yüz üçtür. Yalnlar Ye, Nun, Elif, Hemze ve

Vav’dr. Felei birinci felek, feleinin devri daha önce zikredilmiti.

Sin, seçkinlerde, seçkinlerin seçkinlerinde, seçkinlerin seçkinlerinin

özünde, seçkinlerin seçkinlerinin özünün özünde belirginleir ve ortaya

çkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi beinci mertebedir. Otoritesi

hayvanlarda ortaya çkar. Doas scaklk ve kuruluk, unsuru ise atetir.

Doasna benzer her ey ondan meydana gelir. Hareketi karktr.

Araf, ona aittir. Saftr, yetkindir, çifttir, ünsiyet verir. Sin harfine ait

harfler Ya ve Nun, ilâh isimler ise daha önce belirtildii tarzdaki isim-

lerdir.
,

Z Harfi

Z’da alt sakl sr vardr ki

Gizlidirler; onlar yaratklarca bilinmez

Mecazen bilinebilir; ihsanyla cömertlik yaptnda

Hakikatin zuhurunda onun güzellii görünür

llâh’tan umar ve adaletinden korkar

Oluundan gizlenirse

Hiçbir varlk ortaya çkmaz
'

Ey akll kii bilmelisin ki: Z, ehadet, ceberut ve kahr âleminden-

dir. Çk yeri, dilin iki ucu ile dilerin uçlar arasndadr. Saysal deeri

bize göre sekiz yüz sekiz, nur ehline göre ise dokuz yüzdür. Yalnlar

Elif, Lâm, Hemze, Fe, He, Mim ve Ze’dir. Felei birinci felek, dönü
süresi daha önce zikredilmitir.

Z harfi, seçkinlerin seçkinlerinin özünde belirginleir ve ortaya ç-

kar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi yedinci mertebedir. Otoritesi can-

szlarda ortaya çkar. Dairesinin doas, souk ve ya, boyunun doas
ise scak ve yatr. Scaklk ve soukluk ve yalk ona aittir.
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Z harfinin büyük unsuru su, küçük unsuru havadr/ Doasna

benzer her ey ondan meydana gelir. Hareketi karktr. Huylar, haller

ve kerametler ona aittir, karktr, yetkindir, çifttir, ünsiyet verir. Zat

ona aittir.

Kendisine ait harfler Elif, Hemze, ona ait isimler ise daha önce be-

lirtildii tarzdaki (bamda Elif, Lam, Hemze, Fe, He, Mim ve Ze harf-

leri bulunan) isimlerdir.

Zel Harfi

Zel bazen bedenime iner
"1 - > . .

stemeden; bazen ise nefsime iner

steyerek; bundan ve ondan kaybolur .

,

Artk kimse üzerinde deerli bir eseri görünmez -

O benzeri gibinin olmad önderdir

simleri el-Vâhid ve es-Samed diye onu çarr

Ey imam, bilmelisin ki: Zel harfi, ehadet, ceberut ve kahr âle-

mindendir. Çk yeri, Z harfinin çk yeriyle ayndr. Saysal deeri

yedi yüz yedidir. Yalnlar Elif, Lam, Hemze, Fe ve Mim’dir. Felei bi-

rinci felek, hareket süresi ise daha Önce zikredilmiti. Avamda belirgin-

leir ve ortaya çkar. Yolun ortas ona aittir, mertebesi beinci mertebe,

otoritesi hayvanlarda ortaya çkar. Doas scaklk ve yalk, unsuru ha-

vadr. Doasna benzer her ey, ondan meydana gelir. Hareketi eri,

karktr. Huylar, haller ve kerametler ona aittir. Saftr, yetkindir, mu-

kaddestir, çifttir, ünsiyet verir. Zat ona aittir. Kendisine. ait harfler Elif

ve Lam, isimler ise daha önce belirtilen tarzdaki isimlerdir.

Se Harfi

Se’nin zatî özellikleri yücedir

Nitelikte ve fiilde; kalemler onlar yazar.

Tek bana zat srryla tecelli ederse

Birinci günde (Pazar); halk ona ibadet eder

Nitelik srryla sabit olarak tecelli ederse
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kinci gün, nitelii kendisini över.

Fiil srryla tecelli ederse .

Üçüncü gününde, âlem onu mutlu eder

Ey efendi bilmelisin ki: Se gayb, ceberut ve lütuf âlemindendir. Ç-
k yeri, Z ve Zel harfinin mahreciyle ayndr. Saysal deeri be yüz

betir. Yalnlan Elif, Hemze, Lam, Fe, He, Mim ve Ze’dir. Felei bi-

rinci felek, dönü süresi ise daha önce zikredilmiti.

Se seçkinlerin seçkinlerinin özünde belirginleir ve ortaya çkar.

Yolun sonu ona aittir. Mertebesi yedinci mertebe, otoritesi ise cansz

varlklarda ortaya çkar. Doas soukluk ve kuruluk, unsuru topraktr.

Doasna benzer her ey, ondan meydana gelir. Hareketi karktr,

huylar, haller ve kerameder kendisine aittir. Saftr, yetkindir, dörtgen-

dir, ünsiyet verir. Zat, sfat ve fiiller ona aittir. Kendisine ait harfler Elif

ve Hemze, ona ait isimler ise daha önce zikredildii tarzdaki isimlerdir

Fe Harfi

Fe tahkik âlemindendir, hatrla

Ondan bakasna bak, bir ölçüye göre gelir

Onun Ya ile varlkta bir karm vardr

Karm ile Haktan ve beerden çözülmez

Ya’nn kavumasn kesersen, önayaklar

Çeitli bakmlardan ruhlar ve suretler âlemi

Allah, ilâh kalbi desteklesin, bilmelisin ki: Fe harfi ehadet, cebe-

rut, gayb ve lütuf âlemindendir. Çk yeri, alt dudan içinden ve ön

dilerin uçlarndandr. Saysal deeri, seksen sekizdir. Yalulan Elif,

Hemze, Lâm, Fe, Mim, Ze’dir. Felei birinci felek, dönü süresi ise da-

ha önce zikredilmiti.

Fe, seçkinlerde belirginleir ve ortaya çkar. Yolun sonu ona aittir.

Mertebesi yedinci mertebedir. Otoritesi, cansz varlklarda ortaya çkar.

Bann doas scaklk ve yalk, bedeninin dier ksmnn doas ise

souk ve yalktr.
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Binaenaleyh onun doas, scaklk, soukluk ve yalktr. Büyük

unsuru su, küçüü havadr. Doasna benzer her ey, ondan meydana

gelir. Hareketi karktr. Sr ehline göre, hakikatler, makamlar ve

münazeleler ona aittir. Nur ehline göre ise haller, huylar ve kerametler

ona aittir. Karktr, yetkindir, tekildir, çifttir, ünsiyet verir-

ürkütücüdür. Zat ona aittir. Harfleri Elif ve Hemze, ona ait isimler ise

daha önce belirtildii tarzdaki (banda Elif, Hemze, Lam, F, Mim, Z
harflerinden birisi bulunan zat, sfat ve fiil) isimlerdir.

Ba Harfi

Arifiblî için Ba muteberdir

Noktasnda ise kalp için bir hatrlatc vardr

Yüksek ubudiyet srr, ona karmtr

Bu nedenle Hakkn naibi oldu, dikkat ediniz!

‘Ad ile (bi-ismi)’ ifadesinden hakikati düünülmez mi?

Çünkü Ba onun yerini alr, ite bu ölçüdür

Ey yüce dost, bilmelisin ki: Ba harfi, mülk, ehadet ve kahr âle-

mindendir. Çk yeri, iki dudaktandr. Saysal deeri ikidir. Yalnlar

Elif, Hemze, Lâm, Fe, He, Mim, Ze’dir. Felei birinci felek, dönü sü-

resi ise daha önce zikredilmiti, Seçkinlerin özünde ve seçkinlerin seç-

kinlerinde belirginleir. Yolun ba ve sonu ona aittir. Mertebesi yedinci

mertebedir. Otoritesi canszlarda ortaya çkar. Doas, scaklk ve kuru-

luk, unsuru atetir. Doasna benzer her ey, ondan var olur. Hareketi

karktr. Haller, makamlar ve münazeleler ona aittir. Saftr, yetkindir,

dörtgendir, ünsiyet verir. Zat kendisine aittir, harflerden ise Elif ve

Hemze ona aittir. Ona ait isimler, daha önce zikredildii tarzdaki isim-

ler Ba’ya aittir.

Mim Harfi

Mim Nut gibidir, srlarm incelersen

Oluun gayesinde, hakikat olarak ve balangçlarda

O halde Nun Hak için, kerim Mim ise benim içindir

Balangç için balangç, gayeler için gayeler
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u halde Nut'un berzah bilgilerindeki ruhtur

Mim’in berzah ise yaratklarda Rab’tir

el-Mümin, Allah yardm etsin, bilmelisin ki: Mim, mülk, ehadet

ve kahr âlemindendir. Çk yeri Ba’nn mahreciyle ayndr. Saysal de-

eri dörttür, (büyük cümle’ye göre ise) krktr. Yalnlar Ya, Elif ve

Hemze’dir. Felei birinci felek, hareket süresi ise daha önce zikredilmi-

ti. Seçkinlerde ve seçkinlerin özünde ve seçkinlerin safhasnda belirgin-

leir ve ortaya çkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi ikinci mertebedir.

Otoritesi insanda ortaya çkar. Doas soukluk ve kuruluk, unsuru

topraktr. Doasna benzer her ey ondan meydana gelir. Araf önün-

dür. Saftr, yetkindir, mukaddestir, tekildir, ünsiyet verir, harflerden

ona ait olan, Ya’dr. simlerden ise daha önce belirtilen isimlerdir (ba-

nda basit harflerinin bulunduu zat, sfat ve fiil isimleri).

Vav Harfi

‘lyyake'nin Vav’ daha mukaddestir

Benim varlmdan ve daha nefistir

O mükemmel bir ruhtur

O altl bir srdr

Nerede hakikati parldarsa

Denilir ki: Mukaddes arz

Onun evi Yüce Sidre:

Bizde tesis edilmi olan Sidre

Vav mülk, ehadet ve kahr âlemindendir. Çk yeri, iki dudak ara-

sndan, saysal deeri ise altdr. Yalnlar Elif, Hemze, Lâm, Ee’dir. Fe-

lei birinci felek, hareketinin süresi ise daha önce zikredildii kadardr.

Vav, seçkinlerin seçkinlerinde vc seçkinlerde belirginleir ve ortaya

çkar. Yolun sonu ona aittir. Mertebesi dördüncü mertebedir. Otoritesi

ise cinlerde ortaya çkar. Doas scaklk ve yalk, unsuru havadr. Do-

asna benzer her ey, kendisinden meydana gelir. Hareketi karktr,

Araf ona aittir, saftr, eksiktir, mukaddestir, tekildir, korkutucudur.

Ona ait harf Elif, isimlerden ise daha önce zikredilen tarzdaki (banda

Elif, Hemze, Lâm, Fe harflerinden birisi bulunan) isimlerdir.
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Kçif-halvet ehli ve varlklarn srlarna ulaanlara yönelik olarak,

bize tanmlanm iaret ve uyanlar zikretmekle, mücem harfler tamam-

land. Harflerin kaynaklarnn yazmamn kolaylamasn istersen, yaln-

larn feleklerindeki ortaklklarn bilmelisin. Bu durumda onlara yardm

eden isimlerin hakikatlerini örenirsin.

Bu meyanda, Elif hakknda daha önce açklama yaplmt. Hemze

de Elif ve illet harfleri Vav ve Ya ile ayni kapsama girer ve bü yönüyle

harflerin hükmünün dna çkar. Cim, Ze, Lâm, Mim, Nun harflerinin

yalnlan farkldr. Dal, Zel harflerinin yalnlar benzerdir. Sad ve

Dat’inkiler de benzerdir. Ayn, öayn, Sin, n’nkiler benzerdir. Vav,

Kef, Kafnkiler benzerdir. Ba, H, Ha, T, Ya, Fe, Ra, Te, Se H, Z
harfleri de yalnlar benzer olan harflerdir. Yalnlan benzer bütün harf-

ler, isimleri de benzer olan harflerdir. Bunu biliniz!

Harflerden sonra Lâm-Elifi zikretmemiz hanrlatld. O menziller-

de cevherin benzeridir. imdi onu rakamda harflerden ayr zikredece-

iz. Çünkü o Elif ve Lâm, Hemze ve Lâm’dan bileik zait bir harftir.

Lâm'n EliFi ve Elif'in Lâm'

Lâm’m Elifi ve Elifin Lâm’ "

Talut’un nehridir, avuçlama

Nehrisonuna kadar iç '

Arzulu olmaktan ise ayrlma

tçici olduun sürece, ayaa kalk

Nefsini doyurursan, kalk ve ayrl
,

Bil ki: Allah onu göndermitir

Ulaann kalbi için bir snanma nehri olarak.

Allah’a sn ve ondan sakn, kukusuz

Snrda durmadnda kulu hüsrana uratr

r Lâmelif'in Lâm'n Bilmek

Her eyi bilen Elif ve Lâm kucaklat

tki sevgili gibi; avam ise uyumakta

Yüce olan ayaklar birbirine doland
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Bana bileen o iki harften bir bildirim geldi

Kukusuz kalbi manas kucakladnda

Onda var etme ve yok etme ortaya çkar

Bilmelisin ki: Elif ve Lâm bir araya gelince, her birisine bir meyil

elik etmitir. O meyil, arzu ve hevâdr. Meyil, ancak arzu kaynakl bir

hareketten olabilir. Lâm’n hareketi, zatî bir hareket. Elifin hareketi ise

yatay bir harekettir. Böylelikle Elifin otoritesi kendisinde hareket mey-

dana getirmek üzere Lâm’da zuhur etmi, Lâm bu meyanda Eliften

daha güçlü olmutur. Çünkü o daha açktr. Dolaysyla onun himmeti,

varlk itibaryla daha yetkin ve daha etkindir. Elifin ak ise daha az, do-

laysyla himmeti Lâm’a daha az ilimi, sevgisini yerletirmeye gücü

yetmemitir.

Muhakkiklere göre, himmet sahibi zorunlu olarak fiil sahibidir. Bu,

sûfînin pay ve makamdr. Sûfî onu ap bir bakasna geçmeye güç ye-

tiremez. Sûfî, kesin bilgiyi elde etmi insanlarn makamna intikal eder-

se muhakkikin bilgisi ondan daha üstündür. Çünkü Elifin meyli

Lâm’n himmetiyle kendisinde etkin olmasna bal deildir. Aksine lü-

tufla Lâm’n mertebesine inmekle ona meyleder. Bunun nedeni Lâm’n

aknn kendisinde yerlemi olmasdr. Kaçrmak endiesiyle, Lâm’n

topuunun Elife eilmi ve ona yönelmi olduunu görmüyor musun?

Elifin ona yönelmesi ise âdeta Hakkn dünya göüne-ki onlar gece eh-

lidir- gecenin son üçte birlik vaktinde inmesi gibidir. Lâm’n yönelmesi

ise muhakkik ve sûfîye göre malym, nedenli ve zorunludur. Bu konuda

aramzda görü ayrl yoktur. Aramzdaki yegâne görü ayrl, özel-

likle bu konudaki âmil bakmndan olan görü ayrldr.

Bu balamda sûfî, ak, âk olmaya çalmak ve onun halini tam

olarak örendii için, Lâm’n (Elife) yöneliini vecd ve tevâcüd (ken-

dini veede getirmeye çalmak) sahibinin meyli gibi sayar. Elifin meyli-

ni ise kavumaya çalma ve bir olma meyli sayar. Bu nedenle Elif ve

Lâm biçimde benzemitir: Lâm-Elif. Hangisini Elif ya da Lâm yapsan,

bu geçerli olabilir. Bu nedenle dilciler, Lâm veya Elifin üzerindeki

Hemzc’nin harekesini nereye koyacaklar konusunda görü ayrlna
dümütür. Bir grup lafz dikkate alm ve öncekine ait olduunu iddia

etmi, Elifin ise sonra olduunu söylemi, bir grup ise yazy dikkate
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almtr. Buna göre hattat, hangi dirsekle balarsa o Lâm, kincisi ise

Eliftir.

Bütün bunlar ak haline verirsin: Akta doruluk mauku aramaya

yöneltir. Yöneliin doruluu, maukun âk’a kavumasn salar. Mu-

hakkik öyle der: Meylin dürtüsü, her ikisine göre de bilgidir. Her birisi

(sûfî ve muhakkik) kendi hakikatine göre deerlendirme yapar.

Biz ve üzerinde mertebenin bulunmad tahkik derecelerinde yük-

selen bizimle beraber olan kimseler ise her iki grubun görüünü de be-

nimsemeyiz. Fakat bizim bu meselede ayrntl görüümüz vardr. Bi-

zim görüümüz, o ikisinin hangi mertebede birletiini dikkate almana

baldr. Çünkü ak, bütün mertebeler içinden tikel bir mertebedir.

Binaenaleyh, sûfînin düüncesi dorudur. Bilgi de bir mertebedir.

O halde muhakkikin yargs da dorudur. Fakat onlardan her birisi, bu

meselede gerçee göre, eksiktir ve konuya tek gözle bakmaktadr.

,
Biz öyle diyoruz: Elif vc Lâm’n birletii ilk mertebe, var etme

mertebesidir. Bu mertebe, La ilâhc illallah’tr (^1 V) d] V), Allah’tan

baka ilâh yoktur). te bu yaratlm ve Yaratan mertebesidir. La

kelimesi olumsuzlukta iki kez, ispatta da iki kez ortaya çkmtr: La,

La, La. Ve illah, lillah (ü) oVij VV V). Mutlak Varlk -ki o Eliftir- bu

mertebede yaratmaya, snrl varlk ise -ki o Lâm’dr- var olmaya

yönelir. Bu nedenle Lâm, Eüfin suretine göre var oldu. Buna göre o

ikisinden her birisinin hakikati, kendi menzilinde mutlaktr.

Anlayabilirsen, bunu anla. Aksi halde halvete gir ve öreninceye

kadar himmetini Rahman Allah’a bala!

Varl taayyün ettikten sonra snrlandnda ve kendisi nedeniyle

hakikati ortaya çktnda, bu durumda o : : v :
. u ; .

-

Hak için Hak, insan için insandr

Varlkta; Kur’an için de Kur’an'dr
,

: .

Gözler için müahedede gözdür ...
,

Yakarta kulaklar için kulaktr,. ^ .

Bize birletirme gözüyle bak, bize-ularsn >

‘
: >.

>

Fark içinde; Ona sarl, çünkü Kur’âhfurkandr (ayrandr).; '



200 Fütuhât- Mekkiyye I

Her yaratlm, kendisiyle var olan bir nitelie sahip olmaldr. O
varlk, o nitelik sayesinde lâhî mertebeden kendi benzeri ve zddnn
karsnda bulunur. Burada, zt deyip de sadece benzer demedik. Bunun

nedeni, sûfînin ve tahkikin*53
ilk derecelerine ulaan insann kalbini slah

etme arzumuzdur. Çünkü onlarn merepleri budur. Allah ellerinden

tutup bize gösterdiini onlara gösterinceye kadar, üzerlerinde olan eyi

bilemez ve ima ettiimiz meseleyi anlayamazlar. Elinizdeki kitabn

üçüncü bölümünde bu konuya ksmen deineceiz. Orada bu meseleyi

-Allah’n izniyle- aratrrsn.

Nefesin kuvvetli ise Yüce Kur’an deryasna dal! Aksi halde, onun

zahirini yorumlayan tefsir kitaplarn okumakla yetin. Deryaya dalma,

yoksa helâk olursun. Çünkü Kur’an deryas derindir. O deryaya dalan

kiinin elde etmek istedii ey, sahile yakn yerler olmasayd bir daha

denizden dar çkamazd. Peygamberler ve korunmu varisleri ise âle-

me merhamet maksadyla, o derin yerlere yönelen kimselerdir. Erenler

ve tutulup geri dönmeyen ve ulatklar yerde duranlar ise kimsenin

kendileriyle yararlanmad, onlarn da kimseye fayda vermedii kimse-

lerdir. Onlar, deryann derinliklerine yönelmi, hatta oraya çekilmitir.

Sonsuza kadar oraya dalm, bir daha da oradan çkmayacaklardr.

Allah Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’nin eyhi Abadanî’ye rahmet et-

sin! Sehl ‘Kalp secde eder mi?’ diye sorduunda, eyh öyle cevap ver-

mi: ‘Ebede secde eder.’ Allah, peygamberimize de merhamet etsin ve

esenlik versin. Umrenin hacca dâhil olmas hakknda kendisine ‘Her se-

ne mi hac edeceiz?’ diye soran birisine öyle cevap vermi: ‘Sonsuza

kadar.’ Kast edilen, ezelilik diyarnda kalan ruhanîliktir. Cennet ehli,

her sene takdir edilmi olarak onu bulur ve öyle derler: ‘Bu nedir?’

Onlara yant verilir: ‘Hacda umre bir rahatlk, nimet, nezih ve deerli

bir konukluktur. Onunla yüzler aydnlanr, onun sayesinde güzellik ve

iyilikleri artar.’

Kur’an deryasna daldnda, -Allah sana yardm etsin- orada bu iki

yakutun, yani Elif ve Lâm’n sedeflerini aratr ve bulmaya çal. Onla-

rn sedefi, kendilerini tayan kelime ve ayetlerdir. Söz konusu olan fiil

anlamndaki hir kelime ise onun tabakasna göre o makamdan F.lif ve

Lâm’ nispet edersin; bir isim ise onun tabakasna göre o makamdan

nispet edersin; zatî bir kelime ise bu makamdan onlar nispet edersin.
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Elif ve Lâm harfte bulunmasa bile, Hz. Peygamber buna öyle iaret

etmitir: ‘Senin gazabndan rzana snrm.’ ‘Senin rzan (bi-rzake)’

Elifin, ‘senin azabndan 5

ise Lâm’rn yönelmesidir. Burada sedef, bir

isim kelimesidir. ‘Cezalandrmandan balamana snrm.’ ‘Bala-

mana (bi-muafetike)’ Elifin, ‘cezalandrmandan’ ise Lâm’n yönelmesi-

dir. Burada sedef, fiil kelimesidir. ‘Sana (bikc)’ Elifin, ‘minke (senden)’

Lâm’n yönelmesidir. Burada sedef, zad kelimedir. Peygamberlik srr-

nn ne garip, ne yüce olduuna baknz! Onun sözünün hedefinin ne

kadar yakn ve uzak olduuna baknz!

Bulunduu mertebeye dikkat etmeden Lâm ve Elif' harflerinden

söz eden,, yetkin deildir. Heyhat! ‘Onlara korku yoktur (la havfuri)’

ayetindeki La ile ‘onlar üzülmeyecektir (la yahzenün)’ ayetindeki La as-

la eit deildir. Ayn ekilde, olumsuzluk bildiren La ile gereklilik bildi-

ren illa’nm La’s asla denk deildir. Ayn ekilde, olumsuzluk bildiren

Lâm-Elif ile olumsuzluk ve tenzih veya yasaklama bildiren Lâm-Elif

ayn deildir. Kelime olumsuzluk bildirirken merfu (ötreli), tenzih bil-

dirirken mansup (fetha), yasaklama bildirirken ise meczum (cezimli)

okunur. Belirlilik taksndaki Lam-Elif ile el-Araf, el-Edbar, el-Ebsar ve

el-Aklam gibi örneklerde kelimenin asl olan Elif denk deildir. Peki-

tirme bildiren Lâm’n Lâm-Elifi ile ‘le-evdau’ ve ‘le-entum’ gibi kelime-

lerde geçen asl elif denk deildir.

Artk, zikrettiimiz meseleleri iyice incele ve kendi Elifini eikli-

inden dorult, Lâm’n düümünden kurtar. Lâm’u Elife balann-
da ortaya çikartiamayan bir sr vardr. Dinleyici, kitabn indirildii

kimseyi (Hz. Peygamber) dinledii gibi beni dinlemedikçe, Kur’an’da

yer ald ekliyle, Lâm-Elifin makamlanmtam olarak açklamaya güç

yetiremem. Yine de kitaptaki maksat, özetlemedir.

Mertebelerin ve harflerin çokluu nedeniyle bölüm ve özetimiz

uzamtr.

Bu kitapta harfler arasnda bulunan ve onlarn birbirlerine bitime-

sini salayan ilikileri zikretmedik. Ayrca, belirli bir yönden Lâm-

Elifin dnda, iki harfin bir araya geliini zikretmedik. Bu bölüm, be-

lirli bir ekilde bitimelerin saysna göre, üç bin mesele ya da be yüz

mesele ve krk mesele içerir. Her bitimenin kendisine Özgü bilgisi var-

dr. Bu meselelerin altndaki her meselede de pek çok mesele bulunur.
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Çünkü her harf, merfu, mansup, kesre, sükûn olmas ve zan ve üç illet

harfi yönünden bütün harflere elik eder. Bu mesele hakknda bir eyler

örenmek isteyen kimse el-Cem ve't-Tafsîl adm verdiimiz Kur’an tefsi-

rini incelemelidir.

Maksadmz Allah izin verirse el-Mebâdî ve’l-gâyât adl kitabmzda

da ortaya koyacaz. O kitap henüz yazlmaktadr. imdilik, Elif ve

Lâm hakknda bu kadar açklama yeterlidir.

hsan eden Allah’a hamd olsun.

Lâm'm Elif'ini Bilmek

Lâm’n Elifi zatlar bilmek içindir

Ayrca kurumu kemikleri diriltmek için

Zuhur ettiinde, hepsini düzenler

Mahyasyla; artk danklk kalmaz

Ahdi dürüstçe yerine getirir ve önündür

Mertebelerin varln yüceltme hali

Bilmelisin ki: Lâm-Elif, ayrtrlp ekli bozulduktan ve srlan or-

taya çkartlp ismi ve resmi yok olduktan sonra, cins, kuatclk, bil-

dirme ve saygnlk mertebesinde ortaya çkar.

öyle ki: Elif Hakkn, Lâm insann pay olduuna göre, Elif ve

Lâm cinse aittir. Buna göre Elifi ve Lâm’ zikrettiinde, bütün oluu ve

Yaratan zikretmi olursun. Yaratklar nedeniyle Haktan fâni olup Elif

ve Lâm’ zikrettiinde ise Elif, Lâm Hak ve yaratlmlar ölür ki bize

göre cins bu demektir.

Lâm’m boyu Hak içindir. Duyulur-Lâm’n dairesinin yars ise -ki

ö Elif boyunu aldktan sonra geriye kalr- yaratlm Nm’un eklidir.

Ruhanî görünmeyen dairenin yans ise melekûta aittir. Dairenin çapn

izhar eden Elif ise emre aittir. Söz konusu emir ol emridir.

Bütün bunlar, üzerinde cinsin bulunmad en genel cinsin fasl ve

türleridir. Eh genel cins hakikatler hakikati’dir. O, kadîmde kadîmdir -

ama kendi zatnda deil-, yaratlmta yaratlmtr. Hakikatler hakikati,

kendisine nispetle ne mevcuttur ne de yoktur. Mevcut olmazsa kadimlik

veya hâdislik ile nitelenemez. Nitekim bunlar, kitabn altnc bölümün-
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de zikredilecektir. Onun suretleri kabul etmesi bakmndan benzerleri

vardr, yoksa hâdislik ye kadimligi kabul edii açsndan benzeri yoktur.

Çünkü ona benzer her ey, mevcut olmaldr. Mevcut ise ya sonradan

yaratlm olandr -ki o halktr- veya var edendir ki o da Yaratan’dr.

Hakikatler hakikati kadimlik ve hâdislii kabul ettiine göre, Hak
kullarna diledii niteliklerine göre tecelli eder. Bu nedenle bir grup,

ahiret hayatnda O’nu inkâr eder. Çünkü Allah, kendilerine onlarn

O’na dair bildikleri suret ve niteliin dnda tecelli etmitir. Bü kitabn

birinci bölümünde bu meseleye ksmen deinmitik. Ariflere ise onlarn

kalplerine ve ahirette de genel anlamda zadanna göre tecelli eder. te
bu, benzerlik yönlerinden birisidir. Bizce hiçbir kapallk bulunmayan

gerçee göre ise ilâh niteliklerin hakikaderi her iki smfa iki diyarda te-

celli eder ve dünyada kalplerle, ahirette ise gözlerle görülür. Allah’tan

anlayan veya örenen kimse bunu bilir. Bununla birlikte Hak, kullarna

kendi künhünü alglamadaki acizliklerini bildirmi ve öyle buyurmu-

tur: ‘Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder, o her eyden haberdar

ve latiftir.™ Binaenaleyh Allah, güçleri ölçüsünde kullarna tecelli et-

mekle, kullarna kar ‘lütufkâr’ olduu gibi Ulûhiyetin gerektirdii

tarzda en mukaddes tecellisini tamadaki acizliklçrini de çok iyi ‘bilen-

dir.’ Çünkü nehirlerin denizleri tamaya gücü yetmedii gibi yaratlm-

n da Kadm’in güzelliini tamaya takati yetmez. Çünkü ister deniz

ona ister nehir denize katlsn, denizler nehirlerin varlklarn siler. Ba-

ka bir anlatmla deniz, nehirlerin varlklarndan geride görülen ve ayrt

edilen bir kalnt brakmaz.

Artk, zikrettiimiz eyi iyice ören ve incele!

Sonradan var olanlar içinden hakikatler hakikati’ne en çok benze-

yen yüce varlk, hebâ’dr. Heba, Allah’n âlemin suretlerini içinde açt
eydir. Sonra, nuru ona benzer yapmtr. Çünkü hebâ hakikatler haki-

kati içindeki bir suret olduu gibi nur da hebâ’daki bir surettir. Nur’a

en çok benzeyen ey hava, havaya en benzeyen su, suya en çok benze-

yen maden, madene en çok benzeyen ahap ve benzeri eylerdir. Böylc-

ce -ayet bulabilirsen- tek bir suret kabul eden eyi buluncaya kadar

benzer aramay sürdürürsün. Kitapta ilgili bolüm gelinceye kadar, Al-

lah’n izni ile bu meseleyi imdilik anlaynz!
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'

Bu hayrete düüren hakikat -ki o bütün artc hakikatleri içerir-

en genel cinstir. Elif ve Lâm özü gerei ona verilmeyi hak eder. Ayn
ekilde o ikisinin bütün ahit ifade etmesi, iki mevcut arasnda ahdin

gerçekletii bir bilgiye göre hakikatlerini icra eder. Üçüncü bir duru-

ma kyasla iki ey arasmda o iki eyin her birisi yönünden bulunan bir

durum nedeniyle iki varla dâhil olurlarsa bildikleri o üçüncü durum

için bilgi ifade ederler. Her durumda Elif ahdi almak, Lâm ise ahit al-

nan içindir.

Ayn durum, onlarn tanm ve özellemelerinde söz konusudur.

Elif ve Lâm, kendi cinsinden bir eyi tam olarak snrlar. Böylece, haber

verenin kendisini bilgilendirmek istedii kimseye o ey hakknda bilgi

verirler. Snrlayan ve bu iki hakikatin kendisinden dolay ortaya çkt
ey hangi halde bulunursa bulunsun, Elif ve Lâm bir surete dönüür.

te, zatî ortaklk budur. Ortaklk nitelikte ise ve o ikisinden daha bü-

yük olan muhataba belirginlqtirmek istiyorsak, o zaman Elif ve Lâm,

kendisine dâhil olduklar nitelikteki büyültmeye ait olurlar.

Elif ve Lâm, bütün suretleri gerçek anlamda kabul eder. Çünkü on-

lar, mevcuttur ve bütün hakikatleri kendilerinde toplar. Hangi ey orta-

ya çkarsa kendilerinde o eyden bulunan hakikati izhar ederler. Böyle-

likle izhar ettikleri o hakikat ile söz konusu eye mukabil olurlar. Bina-

enaleyh Elif-Lâm’n o eye delâlet etmesi, kendisine dâhil olduklar o

eyden deil, bizzat kendilerinden kaynaklanr. Buna öyle örnek vere-

biliriz:
(
Ehleke en()-nâse el-dinaru ve’d-dirhem (insanlar dinar ve dirhem

helak etti), Raeytü el-racüle ems (dün bir adam gördüm), Ehabtü'r-ricâle

dûne’n-nisâe (Kadnlar deil, erkekleri severim), Hevîtü’s-Simân (Si-

mân’ severim).

Bu örnekler yeterlidir, bu bölüm uzamtr.

Altnc ksm sona ermitir, hamdolsun.



FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
YEDNCÎ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

Harfler Hakknda Zikredilen Baz Terimlerin zah
Yalnlar/ Mertebeler, Kutsilik, Birleme, Bileim, Tekil-

lik, Ünsiyet, Ürkütme.

Öncelikle bilmelisin ki: Bu harfler, yükümlü insan âiemi gibidir ve

baka âlemlerden farkl olarak yükümlü tutulmada deil, hitapta kendi-

sine ortaktr. Çünkü onlar, insan gibi bütün hakikaderi kabul eder.

Âlemin dier ksmlar ise böyle deildir. Bu nedenle bizde olduu gibi

harfler içinde de Kutup vardr. Harflerin kutbu Eliftir.

Bizde Kutbun makam her eyi ayakta tutan hayattr.. Bu makam,

Kutup’a özgüdür. Çünkü o, himmetiyle bütün âlemde dolar. Elif de,

bizim alglayp bakasnn alglayamad ruhaniyetinin her yönünden

(harflere) sirayet eder. Elif, harflerin çk yerlerinin sonundan -ki o ne-

fesin çk yeridir- nefeslerin son çk yerine kadar nefes olarak yaylr

ve sen susmu iken, dtaki havaya kadar uzar. Susmukenki bu uzama,

ada diye isimlendirilen eydir. te bu, Elifin her eyi var eden olmas-

dr. Ayrca, bu durum onun rakam yönündendir. Bütün harfler, kendi-

sine yerleir ve ondan oluur. Elif ise onlara yerlemez. Nitekim Elif de

kendi ruhaniyetine yerleir. Elifin ruhaniyeti, takdir edilen noktadr.

Nitekim bir says da (saylara) yerlemez.

Böylece Elifin neden Kutup olduunu sana açklam olduk. Elifin

gerçeini örenmek istersen, bundan sonra sana zikredeceimiz eyler-

de de böyle yaparsn.

Harflerden iki imam, illetli VaVve Ya’dr. Onlar, uzatma ve yumu-

atma harfleridir, sahih harfler deildir. Evtad (direkler) ise dörttür:

Elif, Vav, Ya ve Nun. Onlar, irabn alâmetleridir. Harflerden ebdal
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(bedeller) ise yedidir: Elif, Ya, Vav, Nun, Te, zamir Te’si ve Kefi ve

He’si (birinci ve ikinci tekil ahs zamirleri). Elif, raculani’deki (iki

adam) Elif, Vav Amrûne’deki (çoul bildiren) Vav, Ya ise Amreyn’deki

(iki kiiyi bildiren) Ya, Nun ise yefalûn’deki (çogl bildiren) Nun’dur.

Daha önce Kutup hakknda açkladmz gibi, Ebdal mertebesinde

bizim ile harfler arasndaki ilikinin srr, kumtu (kalktm) kelimesinden

Te zamiri (birinci tekil ahs) kalktnda onun yerini baka bir zamirin

almasdr. Böylece konuan kii, kâmc Zeyd (Zeyd kalkt) der. Zamir,

kendisinden bilgi verilen alsn isminin yerini alr. sim, bin harften bi-

leik olsayd bile, zamir yine o harflerin yerini alrd. Bunun nedeni za-

mirlerin gücü, imkân ve feleinin geniliidir. Bir adam, söz gelimi,

Ya daremiyye biTulya fe’s-sened diye isimlendirmi olsaydn, ikinci te-

kil ahs zamiri olan Te o cümlenin harflerini gösterir ve onu onlarn

yerine brakrdn veya onlarn bedeli olurdu. Hangisi istenilirse o söy-

lensin.

Zamirim o cümledeki harflerin yerini alabilmesinin nedeni, zamir

harflerinin onu bilip onun yerini alan harflerin ise bilmcyiidir. Bu ne-

denle zamir harfleri, bedel yerini almay hak etmitir.

Bu meselenin nereden örenildiini anlamak, kefe baldr. Artk,

sen dc halvet, zikir ve himmet vastasyla onu aratr!

(Makamlarda Harflerin Tekrarlanmas)

Bu harflerin makamlarda tekrarnn farkl yönlere sahip tek bir ey

olduunu zannetmeyesin! Bunlar, âdeta insan bireyleri gibidir. Söz ge-

limi, Ali olu Zeyd, kardei ikinci Ali olu Zeyd deildir. Bununla be-

raber onlar, babalar bir olup oul ve insan olmada ortaktr. Fakat zo-

runlu olarak, birinci kardein ikinci kardein ayn olduunu zannetme!

Gözlem ve bilgi onlar ayrt ettii gibi keifyönünden keif ehline göre

bilgi onlar harflerde ayrt eder. Bu dereceden aada bulunanlar ise

harflerinin bedeli olan makam bakmndan o ikisini ayrt eder.

Keif sahibi, makam yönünden harflerin farkn bilen kimseden

baka bir durum nedeniyle üstündür. Söz konusu makamn bilgisinin

sahibi, o durumu bilemez. Bu durum, söz gelimi, bizzat bir ismin yeri-

ne kullandnda ‘dedin’ demendir, O ahsa öyle dersin: ‘öyle söyle-

din, böyle söyledin.’ Birinci gulte (dedin) ifadesmdeki Te keif sahibine
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: .

•
•

.

göre ikinci gulte’deki Te’ni ayns deildir. Çünkü hitap edilenin varl-

her nefeste yenilenir. ‘Onlar yeni yaratmadan kuku içindedir,™
5

te bu, cevher bir olmakla birlikte, âlem karsnda Hakkn duru-

mudur. Öte yandan Hakkn kendisinden birinci Te’yi meydana getirdi-

i ruhanî hareket dier Te’yi meydana getirdii hareketten farkldr.

Saylar kaça çkarsa çksn, anlamlar zorunlu olarak deiir.

Bu makamn bilgisinin sahibi, anlamn bilgisinin deimesinin far-

kna varr, (dedin anlam veren) Te’lerin deimesinin veya zamir olsun

olmasn hangi harf olduunun farkna varmaz- Çünkü o rakam ve lafz

sahibidir, bu kadar. Nitekim Earîler arazlar hakknda ayn eyi ileri sür-

dü. nsanlar, özellikle hareket konusunda onlarla hemfikirdir, hareketin

dndaki konularda ise bunun bilgisine ulaamazlar. Bu nedenle onu

inkâr etmi ve kabul etmemilerdir. Onu kabul edeni ise hevesine uy-

mak ve duyuyu inkâr etmekle suçlam, kendi aklilarnn zayfln, dü-

ünce araçlarnn bozukluunu ve anlamlar alglamadaki eksikliklerini

görmekten perdelenmilerdir. Earîler için, gerçek keiften kendi ma-

deninden bilgi meydana gelseydi, bu hakikat belirli bir araza özgü ol-

makszn genel bir hüküm olarak bütün arazlara sirayet ederdi. Arazla-

rn cinsleri farkl olsa bile, ayrc ve birletirici bir hakikatin bulunmas

gerekir.

Bu noktada bizim kabul ettiimiz görüü kabul eden veya inkâr

eden için hakknda zikrettiimiz bu mesele de böyledir .

(Muhakkiklere Göre Duyulur Suretler)

Muhakkiklere göre elde edilmek istenen ey, lafz veya iaret olarak

duyulur suretler deil, bu yaz ve iaretlerin içerdii anlamlardr. Lafz

ve iaretin hakikati ise bizzat lafz ve iaretin kendisidir. Çünkü suretleri

inceleyen (güç, gerçekte), ruhanîdir. Bu nedenle kendi cinsinin dna
çkmaya güç yetiremez. Dolaysyla kendisinde ruhanî sr bulunmad
için ekmek isteyemeyen ölü ile ruh tad için ekmek isteyebilen canl-

y görmekle perdelenip sakn öyle bir hüküm verme: ‘Canl olmay

salayan ruhun kendi cinsinden olmayan bir eyi istediini gözlemliyo-

ruz-’

Bilmelisin ki: Ekmekte, suda, bütün yiyecek, içecek, giyecek ve

oturaklarda latif ve bilinmez ruhlar vardr. Bu ruhlar, o eyin canllk.
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Rabbinin tespih ve bilmesi, Yaratanm müahede mertebesindeki ko-

numunun yüksekliinin srrdr. Söz konusu rullar, görülen duyulur

surederdeki emanederdir. Bu emaneti, bedenlere yerletirilmi bu ruha

verirler.

Bazdarmn hayat srr olan emanetini nasl ulatrdn görmez mi-

sin? Emanetini ruha verdiinde, o emanet ya girdii yoldan çkar ve bu

durumda kusma ve istifra diye adlandrlr ya da baka bir yoldan çkar

vc dk ve idrar diye isimlendirilir. u halde ona ilk ismi veren, kendi-

sini ruha verdiren sr vermitir. Dier isimle ise çiftçilerin ve dönme se-

beplerini yönetenlerin talep ettii bir halde kalr. te, baz lâtif ruhlar

varille katmanlarnda böyle bakalar. Bir yandan soyutlanr, bir yandan

(yeni suret) giyer ve el-Alîm ve cl-Hakîm Allah dilcyinceye kadar, tpk
bir dolap gibi kürelerin dönmesiyle dönmeye devam eder.

Ruh, istedii eyi kendilerinde bulunduunu gördüü için bu du-

yulur eylere âk olmada mazurdur. Baka bir ifadeyle duyulur eyler,

maukunun konaklad yerlerdir.

Bir yere urarm, Selma’mt diyarna

Duvarlar öpeceim, duvarlar

0 yerin sevgisi kalbime geçmi deil

Fakat o diyara yerlemi olann sevgisi kalbime ilemi

Ebû shak ez-Zivall ise öyle demi (r.a):

Ey belde, endeki bir gazel beni divane etmi

Sende bulunan nedeniyle maallah sana

Sâkîninin akn ikayet etsem

O zaman o diyarn yapsnn ykldn görürdün

Allah bize ye size açklasn, kelimelerinin srlarn anlaynz! Allah

bizi ve sizi hikmetlerinin görünmez srlarna muttali etsin!

(Harfler Âleminin Anlamlan)

Her harften sonra zikrettiimiz baz ifadelerimizi size açklamak is-

tiyoruz. Böylece bilmediiniz eylerden kaçmanz gideren hususlar ö-
renirsiniz. Çünkü yolun en basit derecesi, bilmedii konuda teslim ol-
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mak, en üstü ise onun doru olduuna kesin kanaat getirmektir. Bu iki

makamn dnda ise sadece mahrumiyet bulunduu gibi bu iki makam-

la nitelenmi kii de mutludur. Ebû Yezid el-Bestamî, Ebû Musa’ya

öyle demi: ‘Ey Ebû Musa! Bu yoldakileri sözüne inanan birisiyle

karlarsan, ona senin için dua etmesini söyle. Çünkü o duas makbul

kiidir.
5 Rüveym ise öyle demi: ‘Süflilerle beraber oturup onlarn kesin

olarak örendii eylerden birisinde kendilerine kar çkan kimsenin

kalbinden Allah iman nurunu çekip alr.’

Bu balamda bir ifademiz adyla bir harfi zikrederek ‘falan harfin

gayb âleminden’ olduunu söylernemizdir.

Bilmelisin ki: Belirli bir snflamayla âlem, tarafmzdan bilinen bir

gerçee göre, iki ksma ayrlr. Bir ksm gayb âlemi diye isimlendirilir.

Bu ksm, duyudan gizli her eydir ve adet onun duyuyla alglanmas

eklinde gerçeklememitir. Harfler içinde gayb âlemi, Cayn, Sad, Kcf,

He, Te, Fe, n, H, Se ve Ha’dr.

Bunlar rahmet, lütuf, yumuaklk, yaknlk, dinginlik, arballk,

ini, tevazu harfleridir. Onlar hakknda u ayet vardr: ‘Rahman’n kulla-

r yeryüzünde vakarla yürür, cahiller kendilerine hitap ettiinde selâm der

ve geçerler.’
256 Ayn zamanda, cevâmiu’l-kelim özellii verilmesi bak-

mndan Muhammedi sr -ki bu sr onlara uzanr ve peygamberleri onu

kendilerine getirmitir- üzerinde onlar hakknda u ayet nazil olmutur:
4
Onlar öfkelerini yutar, insanlar balarlar.™7 ‘Kalpleri titrer’,

258 ‘Namaz-

larnda korku içindedirler'
59

‘Sesler Rahman’n karsnda korkar
'260

ayetle-

ri de onlar hakknda nazil olmutur. Bu gibi harfler, ayn zamanda lütuf

âleminden olduunu söylediimiz harflerdir. te gayb âlemi ve lütuf

âlemi derken kast ettiimiz anlamlardan birisi budur.

Söz konusu taksime göre âlemin dier ksm, ehadet ve kahr âle-

midir. Bu ksm, harf âlemlerinden duyularla alglanmas adet olan her

âlemdir. O âlem, dier harflerin âlemidir. Onlar hakknda

‘Emrolunduun eyi yerine getir ’,
261

‘Onlara kar sert ol’,
262 ‘Onlar at

5
gibi

ayetler nazij olmutur. te bu, mülk, otorite, kahr, iddet, cihat, ça-

tma ve didime âlemidir. Bu harflerin ruhaniyetinden vahiy sahibine

horlama, hrlt, çan sesi, aln terlemesi vb. meydana gelir. Onlar hak-

knda ‘Ey örtünen
'263

ve ‘Ey örtülere bürünen’264
denilir. Hâlbuki gayb

âleminin harfleri hakknda öyle denilmitir: ‘Cebrail onu kalbine indi-
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rir ’,
265

‘Dilini döndürme ’,
266

‘Vahyi sana aktarlmazdan önce Kur’an’ hzla

okuma, Rabbim ilmimi artr de .'167

Bir harften sonra mülk, ceberut veya melekût sözümüze gelince,

daha önce harflerin mertebelerinden söz ederken bölümün bamda

bundan bahsetmitik.

‘Harfin çk yeri (mahreci) udur5 dememiz ise kraat bilginlerince

bilinir. Bize göre harfin çk yerini bilmenin yaran, onun feleklerini

bilmektir. Felek bir olsa bile, Allah’n herhangi bir harfin varlk sebebi

yapt felek, baka bir harfin var olduu kendisinden felek deildir.

Hâlbuki dönü, bir eyde o eyin hakikatinin gerektirdii deerlendir-,

meye göre, tek deildir. Bir felekte bir durum bulunur ki senin nezdin-

de o ey felein kendisinden farkllar. Sen de onu, belirlediin yerde

bir alâmet yaparsn ve onu gözlersin. Alâmet ilk varsaym noktasna

döndüünde, felein dönüü tamamlanr ve bakas balar. Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Zaman Allah’n kendisini yaratt günkü hali-

ne döndü.’ Bu hadisin açklamas, kitabn yirmi birinci bölümde gele-

cektir.

‘Saysal deeri udur’ ya da ‘u deildir de budur’ tarzndaki ifade-

mize gelince, bu, baz insanlar tarafndan büyük hüküm ve küçük hü-

küm diye isimlendirilen eydir. Bazen onu hüküm yerine cümle diye

isimlendirmilerdir. Dönen feleklerde ve burç feleklerindeki önemli bir

sr bu konuya aittir. Onlarn isimleri insanlar tarafndan bilinir. Böylece

büyük hükmü burçlar feleine ait sayarlar, bu yirmi sekizin saysn or-

taya atarlar. Küçük hüküm ise dönen felekler içindir. Onun saysal de-

eri ise belirli bir yöntem ve ilimle dokuz ve dokuzdur. O yöntemin ye-

ri bu kitap olmad gibi söz konusu ilim de bizim ortaya koymak iste-

diimiz ilim deildir.

(Muhakkiklere Göre Saylarn Faydas)

Mutluluumuzu yetkinletiren yolumuzda, saylarn faydas udur:

Muhakkik vc mürit, onlardan bir harf aldnda, küçük hükmü büyük

hükme katar. Söz gelii bir sayy, büyük hükme göre saysal deeri yüz,

küçüe göre bir ola Kafa ekler. Böylelikle her zaa küçük hükmün

saysm alr ki, bu say birden dokuza kadardr. Onu kendi zatna dön-

dürür. Harfin rakam bir ise -ki bu say iki hükme göre de Elif, bize gö-
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re Kaf, n ve Ya,. bizden bakalarna göre ise küçük hükümlen yen-

ne ayn’dr-, hangi hükümle olursa olsun onu kendisinden gaye olan

hakikati sayar. Elif saylarn yalnlar olan Ta’ya kadar olduunda, bu

durumda o, iki hükümde de büyük ve küçük arasnda ortaktr. O halde,

küçük hükme ait olmas bakmndan onu kendine döndürürsün. Büyük

hükme ait olmas bakmndan ise senin adna istenilen bilgilere döndü-

rürsün.

Böylece saysal deeri bir olan Elifte onun Ya’sm, yüzün Kafim

ve Elifin n’n veya aradaki görü ayrlna göre (n yerine)

ayn’n talep edersin. Saylarn mertebeleri tamamlanr, çevre sona

erer ve dönü baa döner. Sadece dört yön vardr: dou, bati, üst ve

aa. Dördün dördü. Dört, çevrenin saysdr. Çünkü o, yalnlarn top-

lamdr. Nitekim bu düüm de, saysal bilqimlerin toplamdr.

Harfin saysal deeri iki ise -ki iki, her iki hükme göre Ba’nn, kü-

çük hükme göre ise Kef ve Ra’nn deeridir-, bu harfi halinin karl
yapar, onunla gayb ve ehadet âleminin karsnda bulunursun. Böyle-

likle sadece gayb ve ehadet olmalar bakmndan o iki âlemin srlarn

örenirsin. Bunlar, metafizikte zat ve sfat, aklî konularda deil, doal

konularda neden ve nedenli, doada deil, belki metafizik, aklî ve erî

konularda art ve artldr.

Harfin saysal deeri üç ise -ki o iki hükme göre de Cim, bir gruba

göre ise küçük hükme göre Lâm ve Sin, bir gruba göre n’n deeri-

dir-, onu kendi âlemin yapp onunla mülk oluu yönünden mülk âlemi-

ne, ceberut oluu yönünden ceberut ve melekût oluu yönünden de me-

lekût âleminin karsnda durursun. Böylece Cim harfi, içerdii küçük

sayyla sende bulunan eyleri izhar ederken kendisinde veya Lâm, Sin

veya n’da bulunan büyük sayyla da istenilen eyin kimi yönlerini iz-

har edersin.

„ ‘Kim iyilik getirirse onun için on kat vardr.
’m

‘Allah diledikleri için ar-

trr .’269 Bu artrma, istidada göre gerçekleir ve söz konusu artn hep-

sini kuatan en küçük derecesi, zikredilen ondur. Art, istidada baldr
'

. s . .

ve amel sahipleri onda derecelenir. Her âlim kendi yolunda bu dereceye

göre bulunur.

Bu kitaptaki gayemiz, hakikaderini tam olarak örendiinde, Al-

lah'n harflere verdii hakikatler deildir. Gayemiz, sadece bu harflerin
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hakikatlerini tam olarak örenip srlarn kef ettiinde, harfleri yaz ve

lafz olarak ina eden kimseye Allah’n verecei eyleri zikretmektir.

Bunu böyle biliniz!

Harfin saysal deeri dört ise -ki dört, iki hükme göre Dal, küçük

hükme göre ise Mim ve Te’dir- DaT senin dayanaklarn yapar, onunla

zat, sfat, fiiller ve (bunlarm arasndaki) balarn karsnda bulunursun.

Dal harfinde küçük hükme göre bulunan ey ile senin (sana gelen eyle-

ri) kabulünün srlarn izhar ederken onda ve büyük hükme göre Mim,

ve Te harflerinde bulunan eylerle talep edilen ve karsnda durulann

çeitli yönleri ortaya çkartlr. Yetkinlik, onlardadr, mükemmellik ise

istidada baldr.

Harfin saysal deeri be ise -ki o iki hükme göre He, küçük hük-

me göre He ve Nun’dur-, He’yi sava mahallerinde ve kahramanlarn

çatt yerlerde memleketin sayar, onunla be ruhun karsnda bulu-

nursun: Hayvani, hayalî, fikrî, aklî ve kutsi ruh. He’de bulunan (küçük

hükme göre) eyler, senin alclnn srlarm izhar ederken onda,

Nun’da ve Se’de (büyük hükme göre) bulunan eyler ile karsnda bu-

lunduun matlubun yönlerini ortaya çkartrsn. Yetkin ve mükemmel,

istidattan meydana gelmi bir eserdir.

Harfin sayasal deeri alt ise -ki o iki hükme göre Vav, bir görüe

göre Sad, bir görüe göre Sin ve Ha’dr (küçük hükme göre)-, Vav’ bi-

linen yönlerin yapar, onlarla bir açdan Haktan yönleri nefy ederken,

bir açdan da ispat «dersin. Bu, suret âlemidir. Vav’da küçük hükme

göre bulunan eyle kabul srlarm izhar eder, onda, Sad veya Sin veya

H’da büyük cezimle bulunan eylerle ise karsnda bulunduun ama-

cnn yönlerini ortaya çkartrsn. Bu tecellide keif sahibi, istivann sr-

larn ve ‘Üç kiilik bir grup yoktur ki, dördüncüsü O olmasn’,*
70

‘Her nere-

de olursanz olun O sizinle beraberdir’,171 ‘Göfcte ve yeryüzünde ilâh olan

O'dur

’

271 gibi ayetlerin srlarn örenir. Ayrca Hak için yön, snrlama

ve miktar belirten bütün ayet ve rivayetlerin srrn örenir. Bundaki

yetkinlik ve mükemmellik ise istidat ve hazrlanma ölçüsüne baldr.

• Harfin saysal deeri yedi ise -ki yedi, iki hükme göre Ze, küçüü-

ne göre Zel ve Ayn’dr-, onu kendi niteliklerin sayp onunla Hakkn s-

fatlarmn karsnda durursun. Ze’de küçük hüküm ile bulunan Özellik,

senin al srlarn izhar ederken onda ve Ayn ve ZePdc büyük hükme
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göre bulunan say da karsnda durduun matlubun kimi yönlerini iz-

har eder. Bu tecellide keif sahibi, her nerede gerçekleirlerse gerçekle-

sin, yedili eylerin srlarn örenir. Bu konuda yetkinlik derecesi, istidat

ve hazrlanmaya baldr.

Harfin saysal deeri sekiz ise -ki o iki hükme göre Ha, bir görüe

göre Fe, bir görüe göre Sad, bir görüe göre Dat, bir görüe göre

Ze’dir-, onu içerdii eylerle birlikte zatnn yerine koyar ve onunla lâ-

hî mertebenin karsnda durursun. Bu karlkllk, suretin aynann kar-

snda durmasna benzer. Ardndan, küçük hükme göre Ha’nn içerdii

say alclnn srlarn izhar ederken onda, Fe’dc, Z veya Dafta bü-

yük hükme göre bulunan eyle de karsnda durduun matlubun kimi

yönlerini izhar edersin.

Bu tecellide keif sahibi, cennetin sekiz kapsnn srrm örendii

gibi Allah’n dilediklerine o kaplarn dünyada açln ve varlkta bulu-

nan sekizgen her eyin srrn örenir. Bu keifteki yetkinlik ve mü-

kemmellik ise istidada baldr.

Harfin saysal deeri dokuz ise -ki o iki hükme göre T, bir görüe

göre Dat ve Sad, bir görüe göre Ze, bir görüe ise küçük hükme göre

Gayn’dr- onu bu tecelliye bakarken bulunduun varlktaki mertebele-

rini sayar, onlarla lâhî mertebelerin karsnda bulunursun. Bu harf on-

lar için ve senin adna balangcn olmaydr. Bu harfe küçük hükme

göre bulunan sayyla alclk srlarm ortaya çkartrsn. Ve onda ve Dat

veya Sad, ve Gayn harfinde bulunan sayy da büyük hükme göre mu-

kabil olduun matlubun yönlerini izhar ettirirsin. Bu tecellide keif sa-

hibi ruhanî menzil ve makamlarn ve mutlak birliin srlarn örenir.

Bu örenmede yetkin ve daha yetkin olmak istidada göre deiir.

ite bunlar, baka yönler de olsa bile, harfin saysal deerini anlat-

mamza sebep olan nedenlerden birisidir. Keke buna göre amel etsen!

Birinci anahtar budur. Buradan sana saylarn srlar, ruhlar ve menzil-

leri açlr. Çünkü say, lâhî mertebede bilkuvve olarak ortaya çkm
olan Allah'n varlktaki srlarndn birisidir. Bu balamda Hz. Peygam-

ber öyle buyurmutur: ‘Allah'n doksan dokuz ismi vardr, onlar ez-

berleyen cennete girer.’ Baka bir hadiste ise ‘Allah’n yetmi bin perde-

si vardr5
vb. buyurur. Say, âlemde ise bilfiil ortaya çkar ve bilkuvvelik
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de kendisine sirayet etmitir. Baka bir ifadeyle say âlemde bilkuvve ve

bilfiil bulunur.

Niyetimiz, Allah ömür takdir eder ve ecelimiz ertelenirse saylarn

özellikleri hakknda bildiim kadaryla kimsenin yazmad bir konuyu

ortaya koymaktr. Orada saylarn srlarn ve ilâh mertebede, âlemde

ve (ilâh mertebe ile âlem arasndaki) rabtalarda saylarn hakikaderinin

verdii eyleri ortaya koyacaz. Bunlarla srlar sevinir, ahiret hayatnda

mudulua ulalr.

(Harfler Âleminin Anlamlar)

‘Harfin yalnlar’ deyiimize gelince, söz gelii Sad gibi, harfin ek-

linin basitlerini kastetmiyoruz. Biz, sadece lâfzn yalnlarm -ki lafz onu

gösteren kelimedir- kastediyoruz. Söz konusu olan ey, harfin ismi veya

isimlendiriliidir. Buna örnek olarak Sad demeni verebiliriz. te biz, bu

lafzmyalnlarm kastediyoruz.

eklin yalnlarna gelince, onun harflerden yalnlar yoktur. Fakat
t

onun için eksiklik, tamlk ve fazlalk olabilir. Söz gelii Ra ve Ze,

Nun’un yars, Vav ise Kaf harfinin yars, Kaf T’nn bete dördü,

Z’nn altda dördüdür. Dal ise T harfinin bete ikisi. Ya iki Zel, Lâm
ise Elife Nun’un eklenmesi ya da Nun’a Elifin eklenmesidir.

Harflerin ekillerinin yalnlar ise bilhassa noktalarla ilgilidir. Bir

harfin noktalarnn says kadar yalnlar vardr. Harfin noktalarnn ve

feleklerinin konumlarnn yükseklik ve düüklüü ise zat veya üzerinde

bulunduu özellii bakmndan âlemdeki mertebesinin deerine bal-

dr. Söz konusu harfin yalnlarnn kendisinden meydana geldii felek-

lerin bir araya geliiyle ve bütün hareketleriyle o harfin lafz, bizim ka-

tmzda var olur. Bu felekler, genilikleri ölçüsünde en uzak felei kat

eder.
,

‘Harfin felei’ ve ‘feleinin hareket süresi’ deyiimize gelince, bura-

da felek derken, harfin çk yerinin bulunduu organn kendisinden var

olduu felei kastetmekteyiz. Çünkü söz gelimi Allah, insann bam
belirli felekler içinden belirli bir felein belirli bir hareketinden var et-

miken, boynunu sözü geçen felei takip cdc felekten, gösünü ise bu

ilk felekten sonraki dördüncü felekten var etmitir; Binaenaleyh bata

meydana gelmi anlam, ruh, sr, harf vc damar vb. gibi her ey, ksaca
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bata bulunan her türlü yap ve anlam, ban kendisinden var olduu o

felekten meydana gelmitir. Onun dönüü ise on iki bin senedir. Boy-

nun ve boyunda bulunan yap ve anlamlarn -ki boaz harfleri bunlarn

arasndadr- feleinin dönü süresi ise on bir bin senedir. Gösün ken-

disinden var olduu felein dönü süresi ise zikrettiimiz yoruma göre,

dokuz bin senedir. Bir harfin doas, unsuru ve ondan meydana gelen

eyler, bu felein hakikatine dönüktür.
'

'•
-

(HarfÂleminin Tabakalar)

‘u harf falan tabakada belirginleir ve ortaya çkar’ deyiimize ge-

lince, biliniz ki: Harfler alemi, ilâh mertebe ve ona yaknla göre, tpk

bizim gibi tabaka tabakadr. Sana söyleyeceim eyin yardmyla bunun

mahiyetini örenebilirsin, öyle ki: lâhî mertebe -ki o görülür âlemde-

ki harflere aittir- yaz âleminde Mushafn yazs, sözde ise okumadr.

Bununla birlikte lâhî mertebe, ister okuma ister baka bir ey olsun, ke-

lâmn tamamna sirayet eder. Bunun anlam, sonsuza kadar herhangi

bir lafz okuyan herkesin okuduu eyin Kur’an olduu anlamna gel-

mez. Fakat o, varlkta eriatmzdaki mubahlk hükmünün karlnda
bulunur. Bu kapnn açlmas, sözü geniçe uzatmaya yol açard. Çünkü

onun içerii zengindir. Bu nedenle küçük yönden tikel bir meseleye

döndük. Bu ise onun rakaml feleidir. Bu ise bilhassa yazlan ve oku-

nan eydir ,
.

Bilmelisin ki, bize göre iler, keif açsndan öyledir: Varlkta bir

ey zuhûr ettiinde, ilk olan kinciden daha üstündür. Yarma gelinceye

kadar ardk olarak böyle devam eder. lk’ten sonuncuya kadar olduu

gibi, yarmdan da bir üstünlük ortaya çkar. O halde, son ve ilk, zuhûr

eden eylerin eh üstünüdür. Sonra o ikisi, bulunduklar makamda, ko-

numlandklar sebebe göre derecelenir. Üstün olan, her zaman daha ü-

tün yere.yerletirilir. Bu durum, ayn on beinci gecesinin deerinin on

üçüncü gecenin mesabesinde olmasyla, ortaya çkar. Ayn ilk doum
gününden son günü doumuna kadar derecelenme böyle devam eder.

Tam kararma gününün yeri, tam dolunay günüyle ayndr, anla!

;
Bu balamda, bizim nezdimizde Kur’an’n rakamnn (iaret) ma-

kamnn nasl sralandna baktk. Sureler hangi harflerle balam?

Hangi harflerle bitmi? Teorik düüncede bilinmese bile ledünnî (Allah

katndan verilen) ilim ile bilinen hangi harflere tahsis edilmiti? Beme-



222 Fütuhât- Mekkiyye I

le’nin tekrarlanna baktk. Balangçta veya sonda veya Besmele’dc bu-

lunmayan harflere baktk. Bu harfler için meydana gelmi ilahi tahsisi

bize öretmesini Allah’tan istedik: Acaba söz konusu tahsis, herhangi

bir sebep olmakszn kendiliinden bir tahsis midir -bu ksma örnek

olarak peygamberlerin peygamberlie tahsis edilmesini ve ille eyleri (ille

akl, tümel nefs vs.) verebiliriz- yoksa o, kazanm yoluyla elde edilebilen

bir tahsis midir? Bunun ne olduunu ilâh keif bize gösterdi. Biz de

onun iki ekilde olduunu gördük: Bir grup hakknda inayet, bir grup

hakknda ise ilk konumlama esnasnda bulunan eye göre karlktr.

Hepsi, onlara, size ve âleme Allah tarafndan bir inayettir.

Bunu örendiimizde, zikrettiimiz gibi ne bata ne sonda bulun-

mayan harfleri, ilk mertebelere yerletirdik: Harflerin genelinin,

Kur’an’n bu tahsisinden bir pay yoktur. Bunlar Cim, Dat, H, Zel,

Gayn, n’dr. Seçkinlerden birinci tabakay, surelerin bilinmeyen harf-

leri saydk. Bunlar Elif, Lâm, Mim, Sad, Ra, Kef, He, Ayn, Tl, Ha, Kaf

ve Nun’dur. Bununla onlarn lafz ve rakamda (yazlta) ortaklk tarzla-

rn kastetmekteyim. Bu harflerin yazda ortaklklar, surette ortaldklar

demektir. Lafz ortaklk, bir ismin onlara verilmesidir. Söz gelii Zeyd

ve baka bir Zeyd, Surette (insan olmada) ve isimde ortaktr. Hâlbuki

bizde sabit ve bilinen hüküm ise Elif-Lâm-Mim-Sad veya Kef-He-Ya-

Ayn-Sad ifadelerindeki Sad ya da bu diziliteki harflerden herhangi biri-

si dier diziliteki harfin ayn deildir. Her harf, surenin, hal ve menzil- -

lerinin deimesiyle deiir. Bütün harfler, bu mertebe böyledir ki, bu

durum lafz ve yaz olarak hepsini içerir.

Seçkinlerin ikinci tabakas ise -ki onlar seçkinlerin seçkinleridir-,

bilinsin veya bilinmesin Kur’an surelerinin banda bulunan bütün harf-

lerdir. Bunlar Elif, Ya, Sin, Kef, T, Kaf, Te, Vav, Sad, Ha, Nun, Lâm,

He ve Ayn harfleridir. Seçkinlerin ikinci tabakas ise -ki bunlar seçkin-

lerin hülasasdr- surelerin banda bulunan Nun, Mim, Ra, Ba, Dal,

Ze, Elif, T, Ya, Vav, Ha, Z, Se Lâm, Fe, Sin’dir.

Gerçi Elif, rikza ve lizama ve men-ihteda gibi kelimelerde lafz ve

yazda gözükse bile, kefin bize verdii, sadece bu Eliften önce bulunan

harftir. Böylelikle orada durduk ve onu son diye isimlendirdik. Nitekim

orada buna tank olduk ve Elifi burada gördüümüz gibi ispat ettik.

Fakat bu bölümde deil, baka bir-bölümde bunu yaptk. Çünkü biz bu
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bölümlerde müahede ettiimiz eyi daha fazla uzatmak istemiyoruz,

bilakis uzatrz korkusuyla ksmen azaltmak istiyoruz. Bu nedenle lafz-

lar fazlalam bu anlamlan kuatan tek bir lafz veriyor ve aktaryoruz.

Bir eyi aktarrken onu bozmuyor veya eksik aktarmyoruz. Böylece ilk

uzunluk ortaya çkmad için maksat gerçekleiyor, Allah’a hamdolsun!

Seçkinlerin dördüncü tabakas ise -d onlar seçkinlerin özünün

özüdür- Besmele’nin (BismiUâhirrahmanirrahîm) harfleridir. Bunlar,

Allah’n kendisine vahyin iki türüyle zikretmi olduu tarzda Peygam-

ber de onlar zikrettii için zikredildi. Söz konusu olan Kur’an vahyidir,

ve o birinci vahiydir. Çünkü keif yolundan örendiimize göre, hrkan

Hz. Peygamber’de ayet ve sureleri ayrntl olarak belirlenmemi belirsiz

bir Kur’an olarak sabitti. Bu nedenle Hz. Peygamber, Cebrail kendisine

vahyi indirirken söz konusu hrkan sayesinde 'acele ediyordu.’ Bunun

üzerine kendisine öyle denildi: ‘Kur’an’ acele okuma’,273 yani yannda

bulunan Kur’an’. Böylece vahyi belirsiz olarak aktarr ve senin ne söy-

lediin anlalmaz.
(

Sana vahyi gönderlmezden önce.’ Binada kast edilen

ise ayrntl bir hrkan olarak vahyediimesidir. ‘Rabbim bilgimi artr de.’

Yani, içime özet olarak yerletirdiin anlamlar tafsilletirerek bilgimi

artr.

Allah srlar yönünden iaret etmi ve öyle buyurmu: 'Biz onu bir

gecede indirdik.’
27* Ayette onun bir ksmm demedi. Sonra öyle buyur-

mu: c0 gecede her hikmetli i ayrt edilir.’
275 te bu, Furkan’n vahyidir

ve vahyin iki türünden dieridir.
.

-/

Besmele hakknda açklamalarmz, bu kitapta kendisine ayrd-
mz bölümde gelecektir.

Bilmelisiniz ki: Berâe suresinin besmelesi, en-Nemi suresindeki

Besmeledir. Çünkü Allah, bir ey ihsan ettiinde bir daha ondan geri

dönmez ve onu yoklua döndürmez. Berâe’nin rahmeti ortaya çktn-
da -ki o besmele’dir-, ehlinin yüz çevirmesi, rahmetin kendilerinden

kaldrlmasna hükmetti. Böylelikle melek durmu ve Besmele’yi nereye

koyacan bilememi. Çünkü beer toplumlarndan her ümmet, rahme-

tini kendi peygamberine inanmakla almtr. Bu balamda Allah öyle

buyurur: ‘Bu besmeleyi Süleyman’a inanm hayvanlara veriniz. Onlar,

sadece kendi peygamberlerine inanmakla sorumludur. Bu nedenle hay-

vanlar Süleyman’n deerini anlayp ona iman ettiklerinde, insana ait
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rahmetten bir pay onlara verilmitir. te bu pay, müriklerden çekip

alnm Besmeie’dir.

Beinci tabaka -ki o seçkinlerin özünün aynsdr-, Ba harfidir. Ba,

bütün surelerin banda bulunan Besmele’nin ilk harfi olduu için öncü

harftir. Besmele’nin bulunmad sure ise (Berâe suresi), Ba harfiyle

balamtr. Allah öyle buyurmutur: Berâetun.

Yahudi bilginlerinden birisi bize öyle dedi: ‘Sizin birlikte bir nasi-

biniz yok! Kitabmzm sureleri B ile balyor. 5 Ben de öyle yant ver-

dim: ‘Sizin ki de öyle! Çünkü Tevrat’n ilk harfi de Ba’dr.’

Bunun üzerine sustu kald ve baka bir ey söyleyemedi. Çünkü

Elif ile asla balanamaz.

Surelerin banda bulunan harfler için yolun ba ona aittir dedik;

sonunda olanlar hakknda ise yolun sonu ona aittir, avamdan ise yolun

ortas ona aittir dedik. Çünkü Kur’an dosdoru yoldur.

(Harflerin Mertebeleri ve Hakikatleri)

Yedinci mertebeye varncaya kadar, ‘harfin mertebesi’ söz gelimi,

‘ikinci mertebedir
5

derken, saylarda ortak bu harflerin yalnlarn kast

etmekteyiz. Meselâ Nun harfinin yalnlar, Ülûhiyette ikidir. Mim har-

finin yalnlar, insanda üçtür. Cim -Vav, Kef ve Kaf- harfinin yalnlar,

emlerde dörttür. Zel Ze, Sad, Ayn, D at, Sin, Dal, ayn, n yalnlar

ise hayvanlarda betir. Elif -He ve Lam- harfinin yalnlar, bitkilerde al-

tdr. Ba -H, T, Ya, Ra, Fa, Se (peltek), Ha, Z- harfinin yalnlar ise

canszlarda yedidir.

‘Hareketi eridir’ veya ‘dorusaldr’ veya ‘geriye dorudur 5

veya

‘karktr5

veya yataydr deyiimize gelince, dorusal derken, ayet âlim

isen, olumsuzlama, müahede sahibi isen görülen eyler yönünden

himmeti özellikle Hakkn yönüne tevik eden harfleri kast etmekteyiz.

Ba aa hareket derken, himmeti âleme ve onun srlarna yönlendiren

her harfi kast etmekteyiz. Eik hareket derken -ki bu yatay harekettir-

himmeti yarat Yaratan’a balamaya hareket ettiren harfleri kast et-

mekteyiz. Kark hareket ise daha önce belirttiim gibi, iki veya daha

fazla durumdan birisini örenmeye himmeti yönlendiren harftir. Bu

hareket, Elif, Mim’in erisi, Ha, Nun ve benzeri harflerde ortaya çkar.
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‘Araf veya ‘ahlâk* veya ‘haller* veya ‘kerametler* veya ‘hakikatler*

veya makamlar veya münâzeleler ona aittir, deyiimize gelince, bilinme-

lidir ki; Bir ey ancak vechi (yüzü, zat ve hakikati) ile baka bir ifadeyle

hakikatiyle bilinir. Bir varln sadece kendisiyle bilinebildii herhangi

bir ey, onun vechidir. Harfin noktalar, harfin bilinmesini salayan

veçhidir. Noktalar, iki .'ksma ayrlr: Bir ksm harfin üzerinde bulunan

noktalar, dieri ise harfin altnda bulunan noktalardr. Bir eyin kendi-

siyle bilindii yönü yoksa kendisini müahede ve zddyla da aktarlarak

bilir. Bunlar, kuru harflerdir. Felek, yani bilgiler felei döndüünde,

üzerinden noktal harfler meydana gelir. Ameller felei döndüünde ise

aadan noktal harfler meydana gelir. Müahede felei döndüünde

ise ondan noktasz kuru harfler meydana gelir. Bu meyanda marifetler

felei, halleri, ahlâk ve kerametleri, ameller felei ise hakikatleri, ma-

kamlar ve münazeleleri verirken müahede felei bütün bunlardan

uzak kalmay verir.

Ebû Yezid el-Bestam*ye Nasl sabahladn diye sorulmu, öyle ce-

vap vermi: ‘Ne sabah var ne akam. Sabah ve akam nitelikle snrlanan

kimse için vardr. Benim ise hiçbir sfatm yok? te bu, Araf makam-

dr.
' ‘

'
...

Bir harf hakknda halis (saf) veya kark deyiimize gelince, halis,

tek bir unsurdan meydana gelmi harftir. Kark ise iki veya daha fazla

harften meydana gelen harftir.
.

Noksan veya yetkin deyiimize gelince, yetkin harf, feleinin tam

dönüünden meydana gelen her harf iken noksan, felein ksmî hareke-

tinden meydana gelen harftir. Felee kendisini durduran bir neden iliir

ve tam dönüünün salad eyden eksik kalr. Örnek olarak, sadece

dokunma duyusuna sahip olan hayvanlar âleminden kurtçuu verebili-

riz. Bu nedenle onun gdas, sadece dokunma duyusundandr. Baka bir

örnek ise Vav karsnda Kaf, Ze harfiyle Nun harfinin likidir.

Bir harf hakknda ‘kendisine bitieni yükseltir* derken ise unu kas-

tettik: Bir harfin srrn örenip onunla tahakkuk eder ve birleirsen, ul-

vî âlemde farkllarsn.

Bir harf için mukaddestir dememiz, o harfin bakasna ilimekten

uzak olduu anlamna gelir. Dolaysyla yazda baka bir harfle biti-

mekken baka harfler ona bitiir.,u halde o, zat münezzeh harftir ve
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zirvesi yüksek alt felek ona yardm eder. Yönler, söz konusu felekler-

den var olmutur. Bu alt harfin bilgisi, derinliine ulalmayan derin

bir deryadr. Dolaysyla onu sadece Allah bilebilir. Bunlar, gaybn

anahtarlardr. Biz ise keif yolundan bunlara bal etkilerini öreniriz.

Bu harfler, Elif, Vav, Dal, Zel, Ra ve Ze harfleridir.

Bir harf için ‘tekildir,
c

‘çifttir, ‘üçlüdür’, ‘dörtlüdür’, ‘ünsiyet verir’,

‘ürkütücüdür’ deyiimize gelince, bir harf için ‘tekildir, dördüdür’ der-

ken unu kast ederiz: Harflerin meydana geldii feleklerin bir ksmnn
tek dönüü vardr. Tekil dediimiz ey budur. Ya da iki dönüü vardr,

bu ise çifttir dediimiz ksmdr. Dörde kadar devam eder.

Ünsiyet verir veya ürkütür u anlama gelir: Felein dönüü karde-

ine (bir sonraki dönü) yatkndr, bir ey kendi benzeriyle ülfet eder ve

ona snr. Allah öyle buyurur:
‘

Onlarda dinginlik bulasnz diye, aranz-

da sevgi ve merhamet yerleirdi.’
276 O halde arif, halle ülfet ve ünsiyet

eder.

Hz. Peygamber srâ gecesinde ürktüünde, kendisine Ebû Bekir’in

sesiyle nida edilmi ve Ebû Bekir’in sesine ünsiyet etmitir. Çünkü Hz.

Peygamber ve Ebû Bekir, ayn topraktan yaratlm, Hz. Muhammed

öne geçmi ve Ebû Bekir geride kalmtr. ‘kinin kincisi. Onlar maa-

rada iken arkada ona ‘
Üzülme

,
Allah bizimle beraberdir’

277 demiti.’

Böylelikle her ikisinin sözü Allah’n kelâm oLmutur. Böylelikle bulun-

duu mertebeyi amam, Allah hitab dier mertebeye ulatrmtr.

Âdeta cümleye yeni balamçasna öyle buyurmu: ‘üç kiilik bir grup

yoktur ki, dördüncüleri O olmasn.,m Böylelikle onu göndermitir.

nsanlarn bir ksm onu koparm, bir ksm balam. Ünsiyet ve-

ren harfte, ispat makam, kulluk kalnts kalmas, hakikatin zuhuru, ha-

kikatlerin otoritesi ve adaletin hsan ve lütuf yönünden uygulanmas söz

konusudur. Ürkütücü harf ise silinmitir, yükselen illet sahibidir. Söy-

lediimizi iyice ören!

Bir harf hakknda farkl yönlere göre, ‘zar’ veya ‘sfatlar’ veya ‘fiiller’

ona aittir deyiimize gelince, tek yönü olan her harf, bu mertebelerden

birisine, yani tek eye sahiptir. Bu onun yükseklik ve düüldüüne göre

deiir. Ayn ey, yönler arttnda söz konusudur.

‘Harflerden ona ait falan harftir’ deyiimize gelince, bununla bir

yönden onun zatn tamamlayan hakikatleri kastetmekteyiz. ‘simlerden
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falan isim ona aittir
5

derken, bu harfin yalnlarnn hakikatlerinin kendi-

lerinden ortaya çkt kadîm hakikatler olan ilâh isimleri kastetmekte-

yiz.

Bunlarn ariflerde durumlar kymetli pek çok faydalan vardr. Arif-

ler, onlar tam örenmek istediklerinde, bandan sonuna kadar varlkta

hareket eder. O hakikatler burada özel olarak onlar için, ahirette ise ge-

nel olarak herkes içindir. O hakikatler sayesinde mümin cennette dile-

dii bir eye ol der ve o ey olur.

te bunlar, özetleyebildiimiz kadaryla, harf alemlerinin anlamla-

ryla ilgili ksa açklamadr. Bunlarda, koku ve zevk sahiplerine uyarlar

vardr.

Yedinci ksm tamamlanmtr, Allah’a hamd olsun!
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FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
SEKZNC KISMI

KNC FASIL

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

Kelimelerin Farkllamasn Salayan Harekeler.

Harekeler Küçük Harflerdir

Harflerin harekeleri altdr, onlardan

Allah, onlarn benzeri olarak kelimeler ortaya çkard

:

Bu harekeler, önce ref (merjuluk), sonra nasb sonra kesre

Bunlar iraph harflerin harekeleridir.
'

Ardndanfetha sonra zamme sonra kesre gelir.

Bunlar, sabit harflere ait harekelerdir.

'

Sözün esas hazftr ki, ölüm demektir

Ya da sükûndur (duraanlk), hareketlerden oluan

Alemlerin hali budur. Baknz, ölümlerdeki garip hayat srrna!

(Kelimeler çin Harfler, Cisimler çin Unsurlar Gibidir)

Allah bizi ve seni kendisinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki:

Harekeler küçük harfler diye isimlendirildii için, harfler bölümünde

onlardan söz edeceimizi taahhüt etmitik. Sonra, gördük ki, harfler

birbirine eklenerek düzenlenip kelime -ki (yara anlamndaki) kelem’den

türetilmitir- olmadan harekeler âlemiyle harfler âleminin karmnda
bir yarar yoktur. Harflerin düzenlenmesi, yaratlmz hakkndaki u
ayetteki (duruma) benzer:

cOnu düzenleyip ruhumdan üflediimde .

,m Bu,
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düzenlendikten sonra söz konusu harflere harekelerin konulmasdr.

Böylece (ruh üfleme sayesinde) içimizden birisi insan diye isimlendiril-

dii gibi (harflerin bileip harekelenmesinden de) kelime diye isimlen-

dirilen baka bir yaratl meydana gelir. te kelime ve lafz âlemi, harf-

ler âleminden böyle meydana gelir. •

Binaenaleyh kelimeler için harfler, cisimlerimizin varlm ayakta

tutmak için su, toprak, ate ve hava gibi maddelerdir. (Söz konusu un-

surlarn bileiminden) Sonra Allah emrinden olan ruhunu ona üflemi

ve insan olmutur. Nitekim rüzgâr da istidat kazandnda kendisine

ruh üflenip cin olduu gibi, klar istidat kazandnda lâhî emirden

olan ruhun üfleniini kabul ederek melek olmutur.

Kelimelerin bir bsm insana benzer, bu ksm çounluktur. Bir

ksm, meleklere ve cinlere benzer ki her ikisi de cindir (görünmezdir),

bunlar aznlktr. Bu ksma örnek olarak, kesre yapan Ba (ile anlamn-

daki edat) pekitiren ve kesre yapan Lam (tekit Lânf ve sebeplilik bil-

diren Lam), yemin Va^, Ba’s, Te’si, atfVavü ve Fe’si, k (koru) keli-

mesinin Kafi, (süsle) ifadesinin n’, ve ‘ (bilincinde ol) kelimesinin

Ayn’ gibi harfleri verebiliriz. Bu üç ifade, vikaye (korumak, saknmak),

vey (süslemek, ilemek) ve va’y (bilinçli olmak, uur) kelimelerinin

emir kipidir. Bu tekil snfn dndakiler ise en çok insana benzer. Bu-

nunla birlikte tekil, insann bâtnna benzer. Çünkü insann bâtn, ger-

çekte cindir (gizlidir).

Harekeler âlemi kendileriyle hareke(t)lenmi zatlarn varlndan

sonra -ki söz konusu zatlar harflerden meydana gelen kelimelerdir- bu-

lunduu için, onlara dair açklamalarmz harfler bölümünde yapma-

dk, lafzlar bölümüne erteledik. Bu bölümde zikretmek istediimiz ke-

limeler, lafzlar arasnda yer ald için ilk olarak harekelerden genel an-

lamda söz ettikten sonra, genel anlamda lafzlardan söz etmek, âlemle-

rini belirlemek ve bu harflerin onlarla ilikisini açklamak istedik. Ar-

dndan, kelimelere özgü harekelerden söz edeceiz. Onlar, dilin hareket

ve belirtileridir. Söz konusu belirtiler, yaznn hareketleridir. Ardndan

ise daha önce belirttiimiz gibi, benzerlik yanlgs veren kelimelerden

söz edeceiz.

Muhtemelen öyle diyeceksin: Kesre yapan Ba harfi vb. tekiller gi-

bi bileiklik olmakszn harekeden önceki harflerden meydana gelen bu
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tekil âlemi tekillii nedeniyle harflere katyordun. Hâlbuki buras, bile-

iklik, baka bir ifadeyle kelimeler bölümüdür?

Bu iddiaya öyle cevap veririz: Harfler âlemi harekeler' âlemi ol-

makszn tek bama var olduu gibi kesre yapan Ba’ya ruh ya da benzeri

harflerin tekillerine harekelerin ruhlar kendi balarna var olsunlar diye

üflenmi deildir. Ba ve Ba’n benzeri olan harflere ruh bakas nede-

niyle üflenmitir. Dolaysyla bu durumda o (Ba harfi), bileiktir. Bu

nedenle bakasna tamlama yaplncaya kadar bunu vermez: Tamlama

yapldnda ise öyle denilir: Billahi, Tallahi, Vallahi. Vallahi le-

a’bedenne (Yemin olsun ki, ibadet edeceim.) ve se-abedu (ibadet ede-

ceim). ‘Uknutî li-rabbiki ve’s-cudî (Rabbine ibadet et ve secdeye kapan).
,M0

Bu harfi tamlama yapmakszn tek bana kullandnda ise kendisinden

baka bir anlam yoktur.

Bileerek oluan bu hakikatler, bileimle var olur, onun yok olma-

syla yok olur. Çünkü hayvan (canl), ancak kendiliklerinde akledilir

olan tekil hakikaderin bileimiyle var olabilir. Söz konusu hakikader, ci-

simlik, beslenme ve duyumsamadr. Binaenaleyh cisim, beslenme ve

duyu bir araya geldiinde canllk hakikati ortaya çkar. Söz konusu ha-

kikat, tek, bama cisimlik ya da beslenme ya da duyu deildir. Bu bile-

imden duyuyu düürüp cisimlik ve beslenmeyi birledrdiinde, artk

ona (hayvan deil) bitki dersin. Bu ise ilk hakikatten farkl baka bir

hakikattir.

Zikrettiimiz bu tekil harfler, bu dier lafz bileimde etkindir. Söz

konusu bileimi, duyann ancak bu bileim sayesinde anlayabilecei ha-

kikaderi ortaya çkartmak için oluturmuuzdur. Bu nedenle o bileim-

de etkin olan tekilleri, ulalsn diye sizin için cin (görünmezlik âlemi)

gibi ruhanî âleme benzettik.

nsann u dört hakikat arasnda tasarrufta bulunduunu görmez

misin: Kendi hakikati, rabbani hakikat, eytanî hakikat ve melekî haki-

kat. Bu hakikader hakknda yeterli açklama elinizdeki kitabn hatrala-

rn bilinmesi bölümünde gelecektir. Kelimeler aleminde bu durum,

harflerden birisinin kelimeler âlemine girip hakikatinin gerektirdii eyi

onda meydana getirmesidir.

Söylediimizi anla Allah bize ve size kelimelerinin srlarm öret-

sin!
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NÜKTE VE ARET

(Kelâmn Türleri: Zat, Fiil ve Rabta)

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bana cevâmu’l-kelm (bütün haki-

katleri toplama özellii) verildi .

3 Allah ise öyle buyurur '(Isa) O’nun ke-

limesidir, onu Meryem’e aktard.
3281 Baka bir ayette ise öyle buyrulur:

‘Rabbinin kelimelerini ve kitaplarm tasdik etmitir

d

282 öyle denilir: Hrs-
zn elini Hükümdar kesti, hrsz hükümdar dövdü. Kim hükümdarn

emrinden bir ey alrsa gerçekte veren hükümdardr. Hz. Muhammed,

hiçbirisi darda braklmamak üzere, âlemin bütün kelimelerini (haki-

kat) Allah’tan almtr. Bu meyanda Allah, Hz. Peygamber’c onlarn bir

ksmn dorudan aktarmtr. Bu ksma örnek olarak meleklerin ruhlar

ve ulvî âlemin büyük ksmn verebiliriz. Bir ksmn ise kendi emrinden

aktarmtr. Böylece bir ey, vastalardan (dolayl) meydana gelir. Bu

ksma örnek olarak, tespih eden ve öven bir ruh olarak uzuvlarnda do-

lancaya kadar pek çok aamadan ve âlemlerdeki yer deitirmelerden

sonra sana ulaan çiftçinin budayn verebiliriz. Örneimizdeki bu-
day, her âlemde o âlemin bireylerinin ekline göre kalptan kalba girer.

Böylece her ey, cevâmiu’i-kelim verilmi olana döner.

srafil, üfleyecei eyi Hakka izafe edilen Muhammedi hakikatten

üfler. srafil’in üflemesi hakknda Allah öyle buyurur: ‘0 gün sûra üfle-

riz-T* Burada kelime, birinci çoul zamirle Hakka izafe edilmitir. Ayet

üçüncü tekil ahs ve meçhul sayla da okunmutur (üfler ya da üflenir

anlamnda yenfah ve yunfah). Üfleyen srafil olduu halde, Allah üfle-

meyi kendi nefsine izafe etmitir. O halde üfleme srafil’den, kabul ise

suretlerdendir. Bu ikisinin arasnda Hakkn srr, âdeta iki kelime ara-

sndaki ba (rabta) gibi, üfleyen ve üflemeyi kabul eden arasndaki an-

lamdr. te bu, ne üfleyenin ne de üflemeyi kabul edenin bilebildii en

nezih ve mukaddes fiil srrdr.

Üfleyene düen üflemek, atein görevi yanmak, kandilin görevi (üf-

lendiinde) sönmektir. Yanmak ve sönmek, ilâh sr sayesinde gerçekle-

ir: ‘Ona üfledi ve Allah’n izni ile ku oldu .’
2*4 Baka bir ayette öyle buyu-

rur:
(

Sur’a üflenir ve Allah’n diledikleri hariç yerlerde ve göklerdeki herkes

baylr. Sonra ona bir defa daha üflenir bir anda ayaa kalkp baknrlar.’2115
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Üfleme bir olduu gibi, üfleyen de birdir, farkllk istidat nedeniyle üf-

lenilen eydedir. Üfleyen ile üflenen arasndaki ilâh sr, her durumda

gizlenmitir.

Ey kardelerimiz! Bu lâhî durumu iyice anlaynz.
‘
Biliniz ki, Allah

aziz ve hakimdir.™
6 Hiç kimse ulûhiyetin mahiyetinin bilgisine ulaa-

maz. Ulûhiycte de idrak edilmek yaramaz. ‘(Ulûhiyet), idrak edileme-

yecek kadar akn ve yücedir.’ Bütün âlem bandan sonuna kadar birbi-

riyle snrlanmtr. Alemdeki eylerin bir ksm dierine ibadet eder,

bilgileri kendilerinden kendilerine dönüktür. Onlarn hakikatleri, algla-

yamadklar ilâh sr vastasyla, birbirlerinden çkar ve yine onlara dö-

ner. Otoritesinde ortaksz ve iyiliinde denksiz Allah münezzehtir.
{
Aziz

ve hakim Allah’tan baka ilâh yoktur.™7
/

Kuatc bügi, varlk srrnn tahsis edildii lâhî nur, kubbenin di-

rei, Ar’n çats, her eyin varlk sebebi olan cevâmiu’l-kelim, yani Hz.

Muhammed’i anladktan sonra bilmelisiniz ki: Allah sizi baarya erdir-

sin! Harfler âleminden cevâmul-kelim üç eydir. Kendi bana varln
sürdüren hiçbir eye muhtaç olmayan zat, kendi bama varln sürdü-

remeyen ve bu müstaniye (zengine) muhtaç zat. Ancak bu muhtaç

zattan bir nitelik müstani zata döner. Bu nitelik muhtaç zatn kendi-

siyle nitelendii ve özü gerei talep ettii niteliktir. Çünkü söz konusu

niteliin onun adna sabit olmas, bu muhtaç zatn kendisine elik et-

mesine baldr. Dolaysyla kendi bana varln sürdüren müstani

zat için de bir açdan yoksunluk geçerli olmutur. Üçüncüsü ise iki

müstani zat veya iki muhtaç zat veya bir muhtaç bir müstani zat ara-

sndaki badr. Bu balayc zat, o iki zatn varlna muhtaçtr.

Yönleri farkl olsa bile, her eyin birbirine muhtaç olmas yönün-

den yoksunluk ve muhtaçlk, bütün zatlarda bulunur. Mutlak anlamda

müstanilik sadece Allah’a ait olabilir. Allah, zat yönünden zengin ve

övülendir. Bu noktada zenginlii zat, fakirlii ise fiil, olay (hades) diye

isimlendirebiliriz. Üçüncü zat ise aradaki badr (rabta)

.

Kelimeler üç ksmdr: Zat, fiil ve ba. Bu üç ey cevâmiu’l-

kelim’dir. Zat cinsi alana pek çok zat türü girer. Aym ekilde, fiil ve

ba cinsi altna da pek çok ey girer. Bu türlerin ayrntsn ve balamla-

rn elinizdeki kitapta açklamaya gerek duymuyoruz. Onlar hakknda

Trfsiru’l-Kur’an adl kitabmzda geniçe söz etmitik.
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Söylediimiz eyi mukayese etmek istersen, nahivciierin sözlerine

ve kelimeyi isim, fiil ve harf diye snflamalarna bakmalsn. Ayn ekil-

de, mantkçlarn tasnifine de bakabilirsin. Nahivcilerde isim bizdeki

zat, onlardak fiil bizdeki fiil, onlardaki harf, bizdeki badr. Bizim fiil

dediimizin bir ksm, hatta hepsi kyam (ayaa kalkmak), kuûd (otur-

mak) ve dâr (ev) gibi isimlerdir. Onlar fiili öyle tanmlar: Belirli bir

zamanla snrlanm kelime. Biz ise kelimeler ile bulunduklar hal üzere

hakikatlere göre olmay kastettik. Böylece kyam ve kâme ve yekûmu ve

kum (kalkmak, kalkt, kalkar ve kalk) kelimelerini fiil saydk ve onlan

belirli ve belirsiz zamanla birbirinden ayrt ettik.

(Zeccacî’nin Mastar Hakkndaki Teorisi)

Zeccacî bunun farkna varm ve öyle demi: ‘Söz gelimi kyam
(kalkmak) gibi bir fiildir, mastardr.’ Zeccacî onunla fiilin öznesinden

meydana gelen eyi kastetmitir. Bu ise fiil ismidir.’ Burada, kyâm, ya-

ni bu kelimenin sayesinde kâim (ayakta duran) diye isimlendirilen ha-

reketliden meydana gelmi belirli bir hareketin ismi olduunu kast edi-

yor. te bu duru, varlnn haline göre kyam (kalkmak), gerçekle-

mesi ve yok olmasna göre kâme (kalkt), gerçekleme vehmine göre

yekûmu ve kum (kalkar ve kalk) diye isimlendirilen eydir. Bu fiil, her

zaman bir hareketlide bulunur. Dolaysyla o, tek bana varln sür-

düremez.

Zeccacî öyle ekler: ‘Fiil ondan türetilmitir.
5

Burada, ayakta duran

hareketliden meydana gelen fiilin kendisini deil, kâme, yekûmu lafzn

kast ediyor. ‘Üçüncü tekil ahs zamiri, fiil ismi -ki örnekte ayaa kalk-

maktr- lafzna döner ve kyam’dan alnmtr. Çünkü ona göre, nekre

(belirsizlik) marifeden (belirliden) öncedir ve belirsiz olan nekre, snr-

lanm olan marifedir. Kalkma, zaman belirsiz olandr. Kalkt, art eda-

t kendisine dâhil olsa bile, zaman belli olandr. Kalkar ise olumsuzluk

edat Lem kendisine dâhil olsa bile, zaman belli olandr.

Bu, ‘öelere ayrtrma, bileimin alt daldr5

diyen kiinin görüü-

dür. Ona göre bikik, bileik var olmutur.

Ayrm kabul eden kiinin görüüne göre ise bileiklik sonradan

gelir, Onun görüünü destekleyen rivayetler daha çoktur. Çünkü daha

yaygn olan marifenin nekreden önce geldii ye söz gelimi Zeyd lafz-
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nn belirli bir ahs için konulup sonra lafzda ortaklk nedeniyle nekre-

liin ortaya çktdr. Böylelikle nitelik, bedel ve benzeri eylerle tanm-

lama yapmaya gerek duyulmutur. O halde muhakkiklere göre marife,

daha öncedir. Gerçi, dier görülerin de hakl bir taraf olsa bile, bu gö-

rü daha dorudur.

(Cismanî ve Ruhanî Harekeler)

Bize ve meseleleri bizim gibi ele alp yüce mertebemize yükselenle-

re gelince, bizim gayemiz baka bir eydir. Bizim görüümüz, bant
ve görelilikler ve açklamas uzun sürecek kimi yönleri dikkate almann

dnda genel anlamda o ikisinden birisi deildir. Söz konusu yönleri

baka kitaplarda açkladmz için bu kitapta tekrara gerek yoktur.

Öyleyse harekelerin iki ksma ayrldn belirtelim: Cismanî hare-

ke(t) ve ruhanî hareke(t). Cismanî hareketin pek çok türü vardr. Bun-

lar elinizdeki kitapta zikredilecektir. Ruhanî harekenin pek çok türü

vardr. Bu kitapta onlardan sadece söylenmi ve yazl sözün harekele-

rinden söz edeceiz.

Rakamsal harekeler cisimlere benzer. Lafzî harekeler ise onlar için

ruhlar gibidir. Harekeliler, iki ksmdr: Duraan ve deiken. Deiken
bütün harekelerle veya bir ksmyla harekelenendir. Bütün harekelerle

harekelenenlere örnek olarak Zeyd kelimesinin Dal harfi, bir ksmyla

harekelenenlere munsarf (harekelenebilir) olmadklar durumlarda,

gayr- munsarf isimler verilebilir. Çünkü onlar, Ahmed kelimesinin Dal

harfi gibi belirsizlik ve tamlamada harekelenebilirdir. Duraan olanlar

ise hâulâi (unlar), hâzâni (u ikisi) iaret zamirleri gibi mebni isimler,

Ze, Ya gibi irab harfinden önce gelen isimlerin harfleri gibi bir tek ha-

rekeye sahip ye ondan ayrlmayan harekelilerdir.

Bilmelisin ki: Harekelerin felekleri, telâffuz ve yazda üstünde bu-

lunduklar harflerin felekleridir. Burada ona balanz! Onlarn da -

harflerin olduu gibi- yalnlar, halleri ve makamlar vardr. Bunlar Al-

lah’n izni ile harfler ilmiyle ilgili el-Mebâdî adl kitabmzda zikrediyor

•ruz. ' y - •

Deime ve duraanlk zat için sabit olduu gibi, . ayn ekilde fiil

ve ba için de sabittir: Fakat o ikisi için bu durum özellikle ref ve nasb

durumunda ve niteliin ve betimlemenin düülmesi halinde söz konu-
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sudur. Böylece ba bileimini oluturma, lci durumdan kaynaklanabilir:

birincisi muvafakat ve istiare, kincisi zorunluluktur. Muvafakat -ki

uyuma demektir- nedeniyle terkip, hazc’bnumun, raeytü’bncmen vc

accbtii mine’b-nemin gibi terkiplerdir (Muvafakatin nedeni aradaki Eli-

fin kaldrlarak dorudan sonraki harfe balanmasdr). stiare nedeniy-

le terkip, yer deitirme hareketidir. Örnek olarak yer deitirme yapa-

rak okuyan kiinin kraatine göre, kade flaha cümlesindeki Dal harfini

verebiliriz. Zorunlu terkip, iki sakin harfin bir araya gelmesi nedeniyle

oluan harekelemedir.

Bazen hareke, zatî terkipte uyma harekesi olabilir. Gerçi bütün

harflerin asl, bizdeki ftrat gibi, yerleikliktir (temkin) ki, o da mebnî-

lktir. Burada düünen kii için srlar vardr. Anne-baba, insan mutlak

anlamda ftrattan deil, artl ftrattan ayrr, ite harfler de böyledir.

Çünkü onlar da, kendi makamlarnda yerlqiktir, oradan ayrlmaz, sabit

ve mebnidir. Bütün harfler kendi hallerinde duraandr. Konuan, için-

deki eyi dinleyene ulatrmak istemi, bu nedenle deiiklie ihtiyaç

duymu, felei hareketlendirmitir. Söz konusu felek, Ebû Talib’e göre

harekelerin kendisinden meydana geldii eydir. Bakalarna göre ise

önce bu felek gelir, lafz veya rakam ise ondan meydana gelmitir. Bu

konu, hakikatleri görmek isteyen müritlerin aratraca bir konudur.

Biz ise ne sadece Ebû Talib’in görüünü benimseyip kendimizi

onunla snrlarz ne de bakasnn görüünü söyleyip kendimizi onunla

snrlarz. Çünkü onlarn her birisi, belli bakmlardan doruyu söylemi,

ama tamamlamamtr.

Ben unu derim: lk lâhî hakikatler, Ebû Talib’ten bakasna göre

eserlerin mahallerine yöneldikleri yönün aynsyla ulvî feleklere yönel-

mitir. Her birisi kendi mertebesinde bir hakikati kabul eder. Bu felek-

ler -Ebû Talib’ten bakalarna göre- lâtiflikte hakikatlere daha yalan ol-

duklar için kabulleri daha hzl olmutur. Çünkü onlar baka bir eyle

megul olmad gibi mahalleri de ilgilerin kirlerinden arnmtr. Çün-

kü mahal nezihtir. Bu nedenle (Ebû Talib’ten) bakalar onu etkin se-

bep saymtr.

Bu görüü ileri süren kii keke unu bilseydi: Bu ilk hakikader, lâ-

tiflikte kendilerine uygun -ki onlar insan nefesleridir- eylere yönelmi,

böylelikle nefesler âleminin kendisine uygun olduu ulvî felek hareket
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etmitir -ki bu Ebû Talib’in görüüdür-. Sonra da bu ulvî felek, arala-

rndaki münasebet nedeniyle, belirli bir gaye ile istenilen organ hareket

ettirmitir. Çünkü ulvî felek lâtif olsa bile, nefes âlemimizin aksine, yo-

unluun ilk derecesinde ve lâtifligin son derecesindedir.

Böylece görüler uzlamtr. Çünkü bizde ve yolumuzda görü ay-

rlnn bulunmas doru deildir. Fakat hakikatin bir ksm açk, bir

ksm ise daha açktr. Artk iaret ettiim eyi anla ve iyice ören. Çün-

kü o, ilâh srlarn en büyüklerinden alacak bir srdr. Bu meseleye

Ebû Talib el-Mekkî Kûtu’l-Kulûb isimli kitabnda iaret etmitir.

(Harfler Âleminde Sabitlik ve Deikenlik)

Sonra konumuza dönüp deriz ki, konuan kii, maksadn anlatmak

için bir deiiklie gerek duyar, harfler ve harekeler âleminde istedii

eyi yerine getirmeye elverili harf ve harekeler bulur. Çünkü harfler ve

harekelerin, hallerinden ayrlmayacaklarm ve hakikaderinin batl olma-

yacan bilir. Konuan kii ise gerçekte deitirmedii halde, harfi de-

itirdiini zanneder. Bunun kant udur: Zeyd kelimesinin De’sine

Dal harfi oluu bakmndan dikkatie bakarsn. Ardndan söz gelimi ka-

rne (kalkt) fiilinden sonra gelmesi açsndan bakarsn. Ona veya bir ey-

lemini bildirdiin herhangi bir fiile odaklarsn. Bu durumda o harfe

sadece (fiilin öznesi olduunu gösteren) ref harekesini verebilirsin.

Böylece Dal harfi, üzerinde var olduu mebnîlikte kalmay sürdürür.

Öznenin (failin) De’sinin mefil ya da mecrur’un De’smin ayn ol-

duunu zanneden kii, meseleyi kartrmtr. Ayrca o, ilk kelimenin

kincinin benzeri deil, ayn olduuna inanmtr. Kukusuz varlkta

böyle bir eyin olabüeceine inanan kii dorudan uzaklamtr. Takdir

edilmise ve bize ilham edilirse bu konudan lâfzlar bölümünde ksmen
söz edeceiz. ' ' -•

• •

Her eyde asl olan eyin sabitlik olduu ortaya çkmtr. Kulu

görmez misin: Onun sabidii ve mülkiyet hakk, sadece kulluktadr.

Kul herhangi bir gün rabbani bir nitelikle nitelenirse öiun kulda ödünç

olarak bulunduunu söyleme! Fakat kuldan o nitelii kabul eden haki-

kate bak! Bu durumda söz konusu hakikatin o nitelikte sabit olduunu

görürsün. O hakikatin varl her ne zaman ortaya çkarsa söz konusu

özellikle süslenir.
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Sakn unu iddia etme: Bu kul, Rabbinin özellii sayesinde kendi

özelliinin dma çkmtr. Çünkü Allah kendi niteliini çkartp ona

vermi deildir. Burada, sadece gerçek bilgiye ulamam kimseye göre,

lafz ve anlamda benzerlik gerçeklemitir. Böylece o, unu iddia eder:

‘Bu, budur (Kul Rab’dir).’ Kukusuz biz, kulun O olmadn ören-

dik. Binaenaleyh Hakka kul olmak yaramad gibi kul da Hak olamaz

ki kendisine yaramayan kiide Rabbani bir özellik ödünç ve emanet

olarak bulunsun. Bütün bunlar, eksik deerlendirmedir ve hakikatleri

alglamaktan kör olan kiinin sözüdür. Çünkü bu durum kaçnlmazdr

ve bu ona gereklidir: Baka bir ifadeyle Rab, kul deildir.

Gerçi Allah hakknda cO, bilendir’ denilebildii gibi kul için de o

bilendir denilebilir. Allah (ve kul) için diri, irade eden, iiten, gören ve

dier nitelik ve alg vastalarna sahip de denilebilir. Binaenaleyh tanm-

da Hakkn hayatn kulun hayan yapmaktan ,sakm. Aksi halde bir takm

imkânszlklarla yüz yüze gelirsin. Rabbin hayatn rubûbiyetin (rablik),

kulun hayatn oluun hak ettii ekilde tanmlarsan, hiç kukusuz kul

için diri olmak gerekir. Kul için bu mümkün olmasayd, Hak kendisin-

den bakasna emreden ve hükümran olamazd. Hak, emredilen ve ezi-

len olmaktan münezzehtir! O halde emredilen ve ezilenin baka bir ey'

ve baka bir varlk olduu sabit iken, onun diri, bilen, irade eden ve

kendisinden istenilen eyi yerine getirebilecek bir ey olmas gerekir. -
te hakikatler, bu hükmü verir.

Buna göre, hazâ (bu!) zamirindeki He harfi gibi, kendi harekesin-

den bakasn kabul etmeyen harf vardr. Cisimsel ve ruhsal sureti aç-

sndan ise iki ve üç hareke kabul eden harf vardr. Buna örnek olarak

lehu, lehâ ve bih’deki He harfini verebiliriz. Nitekim sen de, nefsinle

utanma duygusunu, suretinle kzarmay ya da nefsinle korkma duygu-

sunu ve suretinle sararmay kabul edersin. Elbise farkl renkleri kabul

eder. O halde, geriye arazlar kabul eden hakikati ortaya çkarmak kal-

mtr: Acaba o hakikat, tek midir yoksa onun özellii varlk ve yokluk

halinde arazlar gibi midir? Bu sorun, aklclarn aratrma konuudur.

Biz ise onu aratrmaya gerek duymayz ve ona iltifat etmeyiz. Çünkü

bu konu, derin bir deryadr. Mürit o konuyu kef yolundan örenmeye

sevk edilir. Çünkü bu konu, kefe göre kolay akla göre çetindir.
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Sonra konuya dönüp deriz ki: (a) Harf ile var olan faillik hakikati-

ne gelince (özne ya dâ müpteda) bu durum, fiilin dilde özel bir yapya

tahsis edilmesiyle gerçekleir. Böylece ‘kale Allahu’ (Allah dedi) dersin,

(b) Fiilden talep ettiin bir hakikat harfte bulunduunda ise o hakikat

nczdindc fiil ile mansup ya da meful diye -veya hangi ismi verirsen ver-

isimlendirilir. Bu ise kendisinden yardm istemen ya da kendisini amaç-

lamana baldr. Nitekim Allah, beni kendisiyle sorumlu tuttuu fiili

yerine getirmemi ister. Binaenaleyh Allah bana ancak benim dua et-

memden sonra verdii için, isteim ya da vaadi nedeniyle istememin

yerim alan halim, (gerçekte) onu bana verdirmtir. (Söz konusu vaade

örnek olarak) Allah öyle buyurur: ‘Müminlere yardm etmek üzerimize

borçtur. Böylelikle benim Allah’n yardmm istemem, bunu bana em-

retmesinden kaynaklanrken onu bana vermesi ise benim onu istemem-

den kaynaklanr. Böylcce c
daavtü Allahe’ (Allah’a dua ettim) dersin ve

(Allah kelimesindeki) H harfini mansup yaparsn. Hâlbuki o, daha önce

merfu idi. Böylelikle harekeler sayesinde, hakikatlerin farkllatn ö-
rendik. Baz insanlarn dilinde bü terim sabittir.

'

Bu durum, söyleyen bizden bakas olduunda böyledir. Biz söz

konusu olduumuzda ise önce hakikatleri biliriz ve özel feleklere göre

onlar gereken feleklere yerletiririz. Konuan herkes bu mesabededir.

Bu ayrnty bilmese bile herkes, farknda olmadan bunu bilir. Çünkü

telaffuz edilen eyler, ya bir anlama delâlet eden lafzdr. Lafz aratran

kimse bu meyanda, unu aratrr: Lafzn delâlet ettii ey nedir? Böy-

lcce konuann kastetmi olduu anlam görmek ister. Ya da herhangi

bir lafzla delâlet edilen bir anlamdr. Bü durumda konuan, örendii

eyden haber verendir ve onun dilbilgisi hatasna dikkat etmeyiz. Çün-

kü onun felekleri, incelediimiz felekler deildir. Ayn zamanda, bir

kaymin deil de baka bir kavmin yazdan harekeleri dümesinin nede-

ninden de sarf- nazar ettik: Bunun sebebi nedir? Nereden kaynaklanr?

Bütün bunlar, el-Mebâdî ve’l-Gayât isimli kitapta ayrntl ele alnmtr.
Çünkü elinizdeki kitabn gayesi, elden geldiince özetleme ve ksa anla-

tmdr. Bizim gibi siz de hakikatleri ve ruhlar ve anlamlar dünyasn ö-
renseydiniz hiç kukusuz, bütün hakikatleri, ruh ve manalar kendi mer-

tebesinde görebilirdiniz. Bunu anla ve dikkate al! Kukusuz biz, hareke-

lerin hakikatlerinin verdiklerinden bu kitaba yaraanlarn bir ksmn
zikrettik. •

'
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Sözü burada kesip, tekrar zikretmi olduumuz kelimelerin bilin-

mesine dönüyoruz. Bu kelimelere örnek olarak istiva, eyne (nerede), fi

(içinde), kâne (idi), gülmek, sevinmek, armak, bkmak, neelenmek,

beraberlik, göz, el, ayak, yüz, suret, bakalamak, öfke, haya, rahmet

(salât), fera vb. gibi Kur’an ve hadiste yer alan ve tebih ve teesîm (ci-

simletirme) vehmi veren kelimeleri sayabiliriz. Ayrca özellikle aklda

teorik düünceye göre Allah’a yaramayan ifadeleri verebiliriz.

(Kur’an ve Hadiste Tebih ve Teesîm Vehmi Veren Lafzlar)

Kur’an Arapça indirildii için Arapçadaki özellikler onda da bulu-

nur. Araplar ancak aina olduklar kelimelerle indirildiinde vahyi anla-

yabileceine göre, bu kelimeler Kur’an’da öyle yer almtr. Nitekim Al-

lah bu konuda öyle buyurur: ‘Sonra yaklam ve sarkm. Yayn iki ucu

kadar veya daha yakn olmu .’
289 Araplarda, hükümdarlar en yakn ve en

saygn kölesini kendisine bu mesafede oturttuu için, bu hitaptan Hz.

Muhammed’in Rabbine olan yaknl anlalmtr. Araplarn bu keli-

meden yaknlktan baka bir ey anladn düünmüyoruz. Akim kesin

kant ise snr ve mesafeyi reddeder. Dolaysyla, bu bölümün ardndan

gelecek üçüncü bölümde, bu gibi lafzlarn ifade ettii benzerlikten Al-

lah' tenzih etmekten söz edeceiz.

(Araplara Göre Lafzlar)

Araplara göre lafzlar dört ksmdr: Birbirinden ayr (mütebayin)

lafzlar: Bunlar, isimlendirilenleri çoalmayan isimlerdir. Örnek olarak

deniz, anahtar ve makas gibi isimleri verebiliriz. kinci ksm, eit an-

laml (mütevat) lafzlardr. Bunlar, herhangi bir türün bireylerine ve-

rilmek üzere uzlalm eit anlaml lafzlardr. Bu ksma örnek olarak,

adam ve kadn lafzlarn verebiliriz. Üçüncü ksm ise e adl lafzlardr.

Bunlar, ayn kipte olduklar halde farkl anlamlara verilebilen lafzlardr.

Örnek olarak ayn (göz, pnar, Hakikat gibi farkl anlamlara gelir), mü-
teri (alc, müteri gezegeni gibi çok anlaml kelime) ve insan (insan,

parmak ucu ve insanü’l-ayn, yani göz bebei anlamna gelir) kelimele-

rini verebiliriz. Dördüncü ksm, e anlaml lafzlardr. Bunlar farkl kip-

lerle tek anlamda kullanlan lafzlardr. Bu ksma örnek olarak, esed-

hizbir-gazanfer (aslan anlamna gelen üç ayr kelime), seyf-hisam-sarim

(klç anlamna gelen üç ayr kelime), hamr-rahik-sahba-handeris (arap
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t *
«

'

anlamnda dört ayr kelime) kelimeleri verebiliriz, ite bu dört ksm,

doalarda soukluk, scaklk, kuruluk ve yalk ana olduu gibi lafz âle-

mindeki analardr.

Bu balamda müteabih, müstear ve menkul lafzlar da vardr.

Bunlarn hepsi, terim itibaryla, belirtilen ana ksmlara döner. Çünkü

müteabih hakknda öyle denilebilir: Müteabih, lafzn türlerinden be-

inci türdür. Örnek olarakk kelimesini verebiliriz. Ik, hem bilinene

ye hem de kendisine benzeyen bilgiye denilebilir. Bilginina benze-

me yönü, duyulur bir eyin ortaya çkartlmasnda gözlen ilikisin-

de olduu gibi, iç gözünün onun vastasyla bilinene ulamasdr. Bu

benzerlik doru olduunda, bilgi k diye isimlendirilmi ve buradan

ortak anlaml lafzlara katlmtr. O halde hiçbir lafz, bu ana lafzlar-

dan ayrlmaz. te, bu bahsi inceleyen herkesin tanm budür.

Biz ise bu konuda onlarla ayn düünüyoruz. Fakat onlarn ulaa-

mad yönden hakikatlere ulamamz nedeniyle, bizde ilâve bilgiler

vardr. Bize göre, bütün lafzlar söyleyite ortak olsa bile birbirine zttr.

Baka bir yönden ise söyleyite zt olsalar bile, bütün lafzlarn ortak ol-

duunu örendik.

Bu meseleye harfler bölümünün sonunda daha önce ksmen de-

inmitik.

(Muhakkik ve fâde Araçlar)

Bu durum ortaya çknca, ey deerli dost, bilmelisin ki: Kukusuz

lâhî mertebenin gerektirdii takdis, tenzih, benzetmenin ve tebihin

reddini bilen vc onu tam olarak örenen muhakkik, ayet ve rivayederin

Allah hakknda dile getirdii zaman, yer, yön ve mekânla snrlanmak

gibi ifadelerle perdelenmez. Bu rivayetlere örnek olarak Hz. Peygam-

berin ‘Allah nerededir?’ deyiini verebiliriz. Bu om üzerine zenci cari-

ye göü iaret etmi, Hz. Peygamber de onun iman sahibi olduunu

belirtmitir. Böylece Hz. Peygamber, akla göre hakknda mekân caiz

olmayan (Tanr) için mekân sormutur. Hiç kukusuz Hz. Peygamber,

Allah’ en iyi bilendir. Allah ise kendisini daha iyi bilir. Allah bir ayette

öyle buyurur: ‘Gökte olandan emin misiniz?’
290 Çeidi ayederde de unla

r buyurur: ‘Allah her eyi bilendir.’291 cRahman Ar üzerine istiva etmi-

tir .’292
‘Her nerede olursanz, O sizinle beraberdir

’293 ‘Üç kii yoktur ki dör-
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düncüsü O olmasn.'294 Hz. Peygamber ise öyle buyurur: 'Allah kulunun

tövbesiyle sevinir. Allah taknl olmayan gence arr. 3 Bu gibi (te-

bih anlam tayan) ifade kalplar hadiste geçer.

Allah’n zamanlar, mekânlar, yönleri, lafzlar, harfleri, araçlar ve

bunlarla konuan ve dinleyen her eyi yaratm olduu akln kesin kan-

tyla sabittir. Bütün bunlar, Allah tarafndan yaratld. Bu durumda

muhakkik kesin olarak bilir ki: Bu gibi lafzlar, tebih ve örneklemenin

verdiinden baka bir anlama yöneliktir. Ayrca muhakkik, hakikatin

böyle bir ey kabul etmeyeceini de bilir. Fakat inançlar cisimletirme-

den kurtulmu bilginler, kendi; aralarnda derece derecedir. Çünkü

müebbih (Tanr’y yaratklarna benzeten kimse) ve mücessimeye

(Tanr’y cisimletiren) de, bu konularn dndaki eyleri bilmeleri yö-
*

nünden bilginler ad verilir. O halde âlimlerin birbirlerine kar üstün-

lüü, bu gibi lafzlar Hakka yaramayan anlamlardan uzaklatrmalar-

na göredir.

Bu balamda bir grup âlim, ne tebihi ne de cisimletirmeyi kabul

etmi,' Allah’n kelâmnda ve peygamberlerinin sözlerinde yer alan bu

gibi ifadelerin bilgisini Allah’a havale etmi, onlar herhangi bir ekilde

tevile kalkmamtr. Onlar, Allah’n bu lafz ve harflerde bildii eye,

tevil etmeden ve tenzihin her hangi bir yönüne yöneltmeden, sadece

inanmakla yetinmitir, hatta öyle denilir: ‘Bunlarn hiçbirinin anlamm

bilmiyorum. Fakat yine de onun tebih anlamyla braklamayacan

düünüyorum. Çünkü Allah
(

0’nun benzeri yoktur'295 buyurur: Yoksa

teorik düüncenin hükmüne göre tebihi benimsemiyorum.’ inançlar

tebih ve ta’tîlden (ilevsizlik) korunmu zahir ehlinden olan hadis bil-

ginlerinin seçkinleri böyle hareket etmitir.

Tenzihi benimseyenlerden baka bir grup ise bu ifadeleri teorik dü-

üncede Allah’a yaramayan anlamlardan uzaklatrntr. Baka bir ifa-

deyle onlar, bu gibi ifadeleri tam olarak tenzihin bir tarzna yorumla-1

ntr ki, söz konusu tarz, teorik düüncede Hakkn kendisiyle nitele-

nebilecei tarzdr. Hatta (akla göre) Allah onunla nitelenmelidir.

Onlara göre, aratrlmas gereken ey udur: Acaba bu kelimeyle

bu yorum mu kastedilmi, yoksa baka bir ey mi? Bu tevil Allah’n

ulûhiyetine zarar vermez, Söz konusu bilginler, bazen kelimenin dilde

kullanmnn gereine göre, böyle bir ifadeyi iki veya üç anlama tevil
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etmitir. Fakat bu da, baka bir anlamda deil, yine tenzih yönündedir.

Onlar, bu rivayet veya ayetin dildeki tevili balamnda sadece bir yo-

rum biliyorlarsa rivayeti o tenzih anlamyla snrlam ve öyle demi-

lerdir: ‘Bilgi ve anlaymza göre, rivayet ancak bu anlama gelir.’ ki

veya daha fazla anlam bulduklarnda ise haber ya da rivayeti o balam-

lara yorumlarlar.

Bunlardan bir grup öyle iddia etmitir: Allah'n unu irade etmesi

mümkün olduu gibi bunu irade etmesi de mümkündür. Böylece ten-

zih yönlerini artrmlardr. Ardndan öyle derler: Yorumlardan hangi-

sini kast ettiini ancak Allah'n kendisi bilir.

Baka bir grupta ise bir karine vastasyla tenzihin bir yorumu güç-

lenmi, böylece karine nedeniyle haberin o yorumu hakknda kesin ka-

naat getirmi, her birisi tenzihi gerektirmi olsa bile haberde dier yön-

leri dikkate almamlardr.

Tenzih yapanlarn bir ksm ise -ki onlar üstün gruptur- bizim ar-

kadalarmzdandr. Onlar kalplerini fikirden ve teorik düünceden bo-

altm ve arndrmtr. Çünkü daha önce zikredilen tenzihçi gruplar,

fikir, teorik düünce ve aratrma sahibiydi. Allah’n baarya erdirdii -

Allah’a hamd olsun hepsi baarya ermitir- bu mübarek grup ise ayaa
kalkm ve öyle demitir: ‘Bizim nefislerimizde an yüce Hakka hür-

met duygusu yerlemitir. Öyle ki, O’ndan bize gelen eylerin bilgisine

teorik düünce ve aratrma yoluyla ulaamayz.’ Bu grup, inançlar ko-

runmu hadis bilginlerine benzemitir. Daha önce de belirttiimiz gibi

hadis bilginleri, bu gibi ifadeleri teorik düünceyle incelememi, tevil

etmemi, baka anlama çekmemi, bunun yerine ‘(bu ifadeleri) anlama-

dk’ demitir. te, bizim arkadalarmz da onlarn söylediini söylemi-

tir.
•

’

Sonra arkadalarmz, ‘bu ifadeleri anlamada takip ettiimiz farkl

bir yol vardr5
diyerek, hadis bilginlerinin mertebesinden ayrlmtr.

Söz konusu yol, kalplerimizi teorik düünceden boaltp, zikrederek

edep, murakabe, huzur ve bize gelecek eyleri kabul için hazrlanma

yaygsnda Hakkn karsnda oturmaktr. Böylece Hak, keif ve kesinlik

üzere, bizim öretim iimizi üstlenir. Çünkü onlar, Allah'n öyle bu-

yurduunu iitmitir: ‘Allah’tan korkunuz, 0 size öretir.’
296 Baka bir

ayette ise
‘

Allah’tan korkarsanz, size furkan verir
2297

buyurur: Baka bir
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ayette ise ‘Rabbim ilmimi artr’,
298 ‘Ona kendi katmzdan bilgi verdik

9299

buyrulur.

Bu grubun kalp ve himmetleri Allah’a yönelip O’na sndnda,
bakalarnn kendisine tutunduu aratrma ve inceleme ve akllarn so-

nuçlarn kalplerinden attklarnda, akllar selim, kalpleri temiz ve (her

türlü teorik düünceden) boalmtr. Bu istidat meydana geldiinde ise

Hak kendilerine öretmen olarak tecelli etmi, bu müahede kendilerini

söz konusu haber ve kelimelerin anlamna bir defada vakfklmtr.

te bu, mükâefe türlerinden birisidir. Çünkü onlar, ad geçen bil-

ginlerin teorik alg vastasyla tenzih ettikleri kimseyi kalp gözleriyle

müahede ettiklerinde, onlarn bu keif ve müahedede tebih vehmi

veren herhangi bir rivayeti bilmemeleri ya da bu rivayeti belirlemeksizin

tenzih yorumuyla brakmalar geçerli deildir. Bilakis onlar, kelimeyi ve

ona verilmi tenzih anlamn bilir. Böylece tebih vehmi veren kelimeyi

kendisi için amaçlanm anlamla snrlamlardr. Baka bir rivayette

bizzat bu lafz gelirse onun bu müahede sahibinin bildii baka bir yo-

rumu vardr. te bu, aramzdan bir grubun halidir.

Baka bir grubumuz ise bu kefe sahip deildir. Onlar için aktar-

ma, ilham, yaz ve kavuma söz konusudur. Onlar, bakasnn bilmedii

bir belirti sayesinde, kendilerine aktarlan eylerde (yorumlamada) ha-

tadan korunmutur. Böylelikle kendilerine söylenen, ilham edilen veya

aktarlan veya yazdrlan eyi bildirirler.

Haberi söyleyenine (Allah ve Peygamberi) teslim edip, onu teorik

aklla yorumlamayan tebih (benzetme) ve ta’tîFe (atl klma) sapmayan

muhakkiklerde, farkl derecelerine göre aratran, içtihat eden ve incele-

yen muhakkiklerde, kqf ve müahede sahibi muhakkiklerde, hitap ve

ilham edilen bütün muhakkiklerde u durum sabittir: Hak, sonradan

meydana gelmilerde bildiimiz tarzda, tahdit ve tebih ile snrlanm
bu ifade kalplarnn altna giremez. Bilakis, muhakkiklerin ve bilginle-

rin farkl snflarna göre Haklan kendiliinde bulunduu ve zatnn ge-

rektirdii hale göre bu ifadelerdeki tenzih ve takdis anlamlar Allah’a

izafe edilir.

Bu durum sabit olunca, hiç kukusuz, böyle ifadelerin, muhatapla-

rn anlamasn salayan ifade araçlar olduu ortaya çkmtr. Her

âlem, kendi aniaynca ve nüfuz ve basiretinin gücü ölçüsünde, onlarda
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hareket eder. Binaenaleyh insann sorumlu olduu inanç, herkesin üze-

rinde yaratld-en kolay hitaptr. Tebihi benimseyenler üzerinde yara-

tld ftrat üzerinde kalsayd, ne tekfir edilir ne de cisimletirme yapt-

söylenirdi. Gerçi onlar cisimletirme yapmam, sadece varl kant-

lamak istemilerdir. Fakat anlaylarnn ktl nedeniyle, varlk onlar

için ancak böyle bir tahayyülle sabit olabilmitir. Dolaysyla onlar için

kurtulu vardr.

(Hakkn Varl ve Âlemin Varl)

Marifet derecelerindeki mertebeleri farkl olsa bile, muhakkiklerde

bu durum sabit olunca, öyle deriz: Hakikatler, kendilerine vakf olana

u bilgiyi vermitir: Haklcn varl, öncelik, beraberlik ve zamansal

sonraikla âlemin varlyla snrlanmaz. Çünkü Allah hakknda zaman

ve mekânsal önceligi(ni düünmek), hakikatlerin kendisini onu snrla-

ma anlamyla söyleyenin yüzüne frlataca bir düülmedir. Ne var ki,

bunu anlatm salamak için söyleyen farkldr. Nitekim Hz. Peygam-

ber bu maksada onu dile getirmi, Kur’an da onu dillendirmitir. Çün-

kü herkes, bu hakikatleri örenmeye güç yetiremez.

Artk geride unu söylemek kalmtr: Hak, kendisi için kendisi ne-

deniyle mevcuttur. Onun varl mudaktr, bakasyla snrlanmaz, her-

hangi bir eyin nedenlisi ya da nedeni deildir. Bilakis Hak, nedenlileri

ve nedenleri yaratan ezelî el-Meliku’l-Kuddûs’tur (mukaddes hüküm-

dar). Alem ise kendisi sayesinde veya kendisi için deil, Allah sayesinde

mevcuttur. Onun varl,: Hakkn zaündaki varlyla snrlanmtr. Bi-

naenaleyh âlem, ancak Hakkn varl sayesinde var olabilir.

Hakkn ve âlemin ilkesinin varlndan zaman reddedildiine göre,

kukusuz âlem zamanszlkta var olmutur.

Dolaysyla iin gerçei açsndan unu söylememiz doru deildir.

Allah âlemden öncedir. Çünkü öncenin bir zaman kipi olduu, hâlbuki

zamann var olmad sabittir. unu da söyleyemeyiz: Âlem Hakkn
varlndan sonra var olmutur. Çünkü sonralk da yoktur. Âlem Hak-

kn varl ile beraber var olmutur da diyemeyiz. Çünkü Hak, âlemi

yaratandr. O, âlemin faili ve yaratcsdr. Âlem ise yoktu. Fakat öyle

söyleyebiliriz: Hak, zat ile (ve zan nedeniyle) vardr, âlem ise (ancak)

Hak dolaysyla Vardr.
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Bir vehim sahibi öyle sorabilir: Hakkn varl karsnda âlem ne

zaman var olmutur? Bu soruya öyle cevap veririz: 'Ne zaman5 zaman

sorusudur. Zaman ise nispetler âlemindendir ve Allah tarafndan yara-

tlmtr. Çünkü nispetler âleminin yaratl, var etme yaratmas (icat)

deil, belirleme yaratmasdr. Dolaysyla böyle bir soru geçersizdir.

Nasl soru sorduuna bak! fade kalplarnn bu manalar içinde ara-

trman ve örenmeni engellemesinden sakn!

u halde, geriye sadece yokluktan (var) olmayan srf-halis varlk ile

mevcudun kendi yokluundan olan varlk kalmtr. Birincisi Haklan

varl, kincisi ise âlemin varldr. (Gerçek) Bilginin imkânsz gördü-

ü ve kendisinden hiçbir eyin geride kalmad takdir edilmi vehmin

dmda, iki varlk arasnda ne bir aralk ne de uzama vardr. Fakat mut-

lak varlk ve snrl varlk, fail varlk ve edilgin varlk vardr. te hakikat-

ler bu bilgiyi vermitir, ve’s-selâm!

Vaktin varidi
300

ihtira’ (tasarlayarak orijinal yaratmak) lafzn Hakka

vermeyi bana sordu, ben de öyle dedim: Hakkn kendisini bilmesi,

âlemi bilmesinin aynsdr. Çünkü âlem, yoklukla nitelenmi olsa bile,

sürekli Hak tarafndan müahede edilir. Âlem kendisini göremez, çün-

kü mevcut deildir. Bu konu keifleri olmayan teorik aklclarn boul-

duu bir deryadr. Hak, sürekli vardr, dolaysyla O’nun ilmi ezelî ola-

rak mevcuttur. Haklan kendisini bilmesi, âlemi bilmesidir. u halde

Hakkn âlemi bilmesi, ezelî olarak mevcuttur. Hak, âlemi yokluk halin-

de bilmi ve bilgisindeki surete göre onu var etmitir. Bu mesele, kita-

bn sonunda açklanacaktr ki, söz konusu mesele, muhakkiklerin ço-

undan gizlenmi kader srrdr.

Âlemde ihtira (tasarlayarak yaratma) geçerli deildir. Allah için ih-

tira’ belirli bir ekilde kullanlabilir, fakat kelimenin gerçek anlam yö-

nünden kullanlamaz. Çünkü böyle bir ey lâhî mertebede eksiklie yol

açard. O halde orijinal üretim, ancak kul hakknda geçerli olabilir. öy-
le ki: Bir eyi orijinal olarak üreten, gerçekte varlkta ortaya çkartmak

istedii eyin örneini (baka bir yerden örenmeden) önce kendi zih-

ninde tasarlamadan onu yapamaz. Onu zihninde tasarladktan sonra ise

ameli gücü o eyi örnei bilinen bir ekilde (çünkü zihinde tasarlanm-

t) duyusal varla çkartr. Tasarlayarak yaratan, bir eyi önce kendi
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zihninde, ardndan dta zihninde tasarlad ekilde var etmi olmal-

dr. Aksi halde, gerçek anlamda orijinal yaratc saylmaz.

(Bunu anlamak için öyle bir örnei farz edebilirsin): Bir ahsn

sana varlkta örnei bulunan belirli bir eklin düzenleniini öretip se-

nin de onu örendiini farz et. Ardndan onu örendiin tarzda varla

çkartrsn. Bu durumda sen, gerçekte ve kendiliinde, o eyi ömeksiz

var etmi deilsin. Onu (bakasndan örendii) örnek olmadan mey-
t.

dana getiren, örneini zihninde tasarlayp sonra sana öretendir. Bu-

nunla beraber insanlar, o eyi bakasnda görmedii için, zihninde ta-

sarlayarak yaratmay sana nispet edebilir.

Sen ise kendinden bildiin eye dön, o eyi senden bilen (zannna)

aldr etme! Çünkü Allah kendisinde bulunmayan bir eyi meydana ge-

tiren kii gibi âlemi inceden inceye ölçmü tartm ya da âlem üzerinde

düünmü deildir. Böyle bir ey Allah hakknda caiz deildir. Allah,

sahip olmad bir eyi kendi nefsinde meydana getirmi olmad gibi

içinden ‘onu öyle mi yapalm böyle mi yapalm’ diye de geçirmemitir.

Bütün bunlar, Allah hakknda caiz olmayan durumdadr. Çünkü bir e-

yi zihninde tasarlayarak meydana getiren kimse var olan eylerde da-
nk halde ki mevcut parçalar alr ve onlar zihninde ve vehminde birle-

tirir. Bu birletirme, daha önce bilgisinde bulunmam olabilecei gibi

bulunmasnda da beis yoknr. Çiinkii bu durumda o, tpk orijinal an-

lamlar üretmede air ve fasih-yazarlar gibi, hiç kimse tarafndan önce-

lenmeyen ilk mesabesindedir.

Gerçi kendisinden daha önce ayn eyin yaplm olduu ve böyle-

likle duyann çalnt olduu zannna kaplaca orijinal üretim tarz da

vardr. Bu nedenle, orijinal üretim iddiasndaki insann hiç kimseye

bakmamas gerekir. u var ki orijinal üretimin hazzndan yararlanmak

ve zevk almak istiyorsak, insann özellikle kendi içinde meydana gelen

eye bakmas gerekir. Bazen kii, bir eyi meydana getirdikten sonra o

konuda kendisini önceleyen kimseye bir nedenle bakabilir. Ona bakt-

nda, perian olur ve cieri parçalanr.

Bu meyada orijinal üretimin en çok görüldüü kimseler bilginler,

edipler, mühendisler, sanat erbabndan ise marangoz vc inaatçlardr.

Söz konusu meslek sahipleri, orijinal üretimin en çok bulunduu kim-
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seler benzersiz üretenler, yaratllar en temiz olan ve akllarn en güçlü

ekilde kullanan kimselerdir.

Orijinal üretim, daha önce bilmedii ve bakasnn bilkuvve -ya da

gayesi amel olan bilgilerden ise- biilovve ve bilfiil olarak öretmedii

bir eyi fikir vastasyla ortaya çkartan kimse hakknda kullanlabilir. Al-

lah ise âlemi ezelden beri bilir ve âlemi bilmedii hiçbir hali olmamtr.

u halde Allah, bilmedii bir eyi meydana getirmi deildir.

Allah’ bilenlerde O’nun ilminin kadimlii sabit olduuna göre, bi-

zim için de bilfiil yaratan olduu sabittir. Yoksa o kendi nefsinde bize

dair bilgisinin sureti olan örneimizi meydana getirmi deildir. Çünkü

varlmz, O’nun ilminde bulunduumuz hale göredir. Böyle olmasay-

d, varla O’nun bilmedii bir ekilde çkm olurduk. Allah bilmedii

bir eyi irade etmez, irade etmedii ve bilmedii bir eyi ise var etmez.

O zaman ya kendi kendimize ya da rastlantyla var olurduk. Böyle

olunca da, yokluktan var olmamz geçerli olmazd. Hâlbuki kukusuz

kesin kant, yokluktan var olduumuzu ve Allah’n bizi bilip varlmz
irade ettiini ve bize dair bilgisinde sabit surete göre yarattn gös-

termitir. Bizd varlmzda yokuz. u halde, {bizi kendisine göre ya-

ratt) örnekte orijinallik yoktur.

O halde geride sadece fiilde orijinal yaratma kalmaktadr. Bu ise

dta örnek olmad için geçerlidir. Artk zikrettiimiz eyi iyice ören

ve bundan sonra istediini söyle. stersen Allah’ ihtira’ ile nitelersin is-

tersen ihtira’y O’ndan nefyedersin. Fakat sana örettiim eyi tam an-

ladktan sonra.

UÇUNCU FASIL

Bilgi, Bilen ve Bilinen

Bilgi, bilen ve bilinen

Hükümleri ayn olan üç (eydir)

istersen, hükümleri de birbirine benzerdir (diyebilirsin)

Gözleyen onu üç olarak kabul eder.
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Gayb gören ise bir olarak görür

Yücelerde ona ilâve yoktur!

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bilgi, kalbin herhangi bir e-

yi (ya da durumu) o eyin kendiliinde bulunduu hale göre elde etme-

sidir. Söz konusu ey, yok da olabilir mevcut da olabilir. Buna göre bil-

gi, kalbin bir eyi elde etmesini zorunlu klan bir niteliktir. Bilen kalp,

bilinen ise elde edilen o eydir.

1 Bilginin hakikatini tasavvur, son derece güçtür. Fakat Allah’n izni

ile bilgiyi örenmek için onun anlalmasn salayacak hususlar suna-

cam. '

(Kalp ve lâhî Mertebe)

Bilinmelidir ki: Kalp cilalanm bir aynadr ve her taraf yüzdür, as-

la paslanmaz. Bazen kalbin pasland söylenir. Nitekim Hz. Peygam-

ber ‘Kalpler demirin pasland gibi paslanr5
buyurur. Bu anlamda ba-

ka bir hadis ‘Kalplerin cilâs Allah’ zikretmek ve Kur’an okumaktr5

der. -Kur’an, hikmetli öüt olmas yönünden kalbi cilalar.- Bu gibi ifa-

delerde pas derken kastedilen, kalbin yüzeyini örten karart deildir.

Kalp, Allah’ bilmek yerine, sebeplerin bilgisine yönelir ve onlarla ilgi-

lenirse Allah’tan bakasyla ilgilenmesi kalbin yüzeyi üzerinde pas haline

gelir. Söz konusu ilgi, Hakkn o kalpte tecelli etmesini engeller.

Çünkü ilâh mertebe, sürekli tecelli etmektedir. Onun bizden per-

delendii düünülemez. Bu kalp, övülmü erî hitap yönünden tecelliyi

kabul etmediinde -çünkü o esnada bakasn (söz gelimi sebeplerin

bilgisiyle ilgilenmek gibi) kabul etmitir- bakasm kabul etmesi pas,

kir, kilit, körlük ve toz diye ifade edilir. Aksi halde, Hak sana bilginin

kalpte bulunduunu bildirmitir. Fakat onun bilgisinde Allah’tan ba-

kas vardr. Bununla birlikte Allah’ bilenlere göre kalp, gerçekte Allah’

bilir.

Söylediimizi destekleyen hususlardan birisi, ‘Kalplerimizde bizi ça-

rdn eye kar kilit vardr’ dediler
’301

ayetidir. Bu ayete göre kalpler,

Hz. Peygamberin özellikle davet ettii eye kar kilitlidir. Yoksa onlar,

genel anlamda kilitli deildir. Kalpler, peygamberin davet ettiinin d-

ndaki ilerle ilgilenir. ve davet edildikleri eye kar körleir, dolaysyla
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artk hiçbir ey görmezler. Kalpler, daima cila, parlaklk ve duruluk

özelliinde yaratlmtr. Kzl yakut olmas yönünden -ki zat tecellisi-

dir- lâhî mertebenin tecelli ettii her kalp, müahede eden yetkin ve

âlim insanu kalbidir. Söz konusu tecelliden daha üstün tecelli yoktur.

Onun altnda sfat tecellisi vardr. Daha sonra fiil tecellisi gelir. Fakat

bu durum, tecelli edenin ilahi mertebe olmas yönündcndir. lâhî mer-

tebe yönünden tecelli edilmeyen kalp, Allah’tan gafil ve O’na yaknlk-

tan kovulmu kiinin kalbidir.

Allah sizi baarya erdirsin! Belirttiimiz tarza göre kalbe baknz!

Bak! Onu ilim yapabilir misin? Böyle bir ey doru deildir. Bilgi kal-

bin özü gerei sahip olduu parlaklktr desen, buna imkân yoktur. Fa-

kat o (kalbin özü gerei sahip olduu parlaklk) bilginin sebebidir. (l-

min kendisi deildir). Nitekim bilinenin kalp için ortaya çkmas da bir

sebeptir. Bilgi bilineni kalpte meydana getiren eydir diye iddia eder-

sen, bu da doru deildir. Bilgi, bilinenden nefte yansyan bir örnektir

diye -ki o bilinenin tasavvur edilmesidir- iddia edersen, buna da imkân

yoktur.

O zaman, bilgi nedir? diye sorulursa öyle cevap ver: Bilgi, algla-

nan eyin kendiliinde bulunduu hale göre alglanmasdr. Bu tanm,

o eyin alglanmas imkânsz deilse böyledir, Alglanmas imkânsz

olan bilmek ise onu idrak edememeyi bilmek demektir. Nitekim Hz.

Ebû Bekir, idraki idrakten acizlik idraktir, demitir. Böylece Hz. Ebû

Bekir Allah’ bilmeyi, O’nun idrak edilemeyii yapmtr. Bunu bilmeli-

sin. Hakkn idrak edilemeyii bakasn bildii ekilde akln çabas ba-

kmndan (Hakk) alglayamamaktr; idrak edilmesi ise Hakkn cömert-

lii, ihsan ve ba sayesindedir. Nitekim müahede ehli arifler, teorik

düüncesi bakmndan akim gücünden olmakszn, O’nu bilmitir.

TAMAMLAMA

(Allah’ Olu Yolundan Bilmek)

Bilindii gibi, herhangi bir eyi bilmek, bu bilgiden önce iki bili-

nen arasnda karlkl iliki olan baka bir durumu bilmeye baldr ki,

bu kaçnlmaz bir durumdur. Allah ile yaratklar arasnda eyler arasn-
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daki iliki yönünden herhangi bir ilikinin bulunmad da sabittir. ey-

ler arasnda münasebet cins, tür ve ahs münasebetidir. u halde, arala-

rnda bir karlkl iliki olmad için kendisiyle Hakk bilebileceimiz

bir eye dair önceden bir bilgimiz yoktur.

Bunun örnei, beinci doa olan feleklerin doasn bilmemizdir.

Dört ana doa hakknda daha önceden bir bilgimiz olmasayd, söz ko-

nusu beinci doay asla bilemeyecektik. Bu dört ana doada bulunma-

yan bir hüküm nedeniyle onlarn dnda kalm halde felekleri gördü-

ümüzde,aa ve yukarya doru hareket yönünden burada beinci bir

doa daha bulunduunu anladk. Söz konusu yukar hareket, esir ve

havada, aa hareket ise su ve topraktadr.

Felekler ve ana unsurlar arasnda bulunan münasebet, tümünü bir-

letiren cins olan cevhere dayal bir münasebettir. Söz konusu münase-

bet, ayn zamanda türsel münasebettir, çünkü o, tek bir cinse ait tür ol-

duu gibi ayn zamanda kendisi de bir türdür. Bu münasebet, ayn za-

manda, ahs münasebetidir. Bu münasebet olmasayd, doalardan fe-

lein doasmm bilgisini örenemeyecektik.

el-Bâri (Yaratan Allah) ile âlem arasnda ad geçen yönlerden (cev-

her-cins, tür ve ahs) hiçbir münasebet yoktur. Dolaysyla Allah, baz

kimselerin ahit ile gaibe istidlal etmek eklinde zannettii gibi, bakas

hakkndaki öncesel bir bilgi sayesinde bilinemez. Onlar, bu istidlal yön-

temiyle bilgi, kelâm ve irade vb. nitelikleri Allah’a verebileceklerini zan-

netmi, bu nitelikleri Allah’a yüklem yapp ardndan onlarla nitelen-

mekten tenzih etmilerdir.

Allah’ bilmemiz hakknda vardmz kanaati destekleyen bir ey

udur: Bilgi, bilinene göre düzenlenir ve bilinenin bakasndan ayrl-

na göre kendi zatnda ayrr. Bilinenin kendisiyle ayrt ey, ya cev-

heri yönünden akl veya nefis gibi bir zat olabilir ya da scaklk ve atein

yakc olmas gibi doas yönünden ona ait bir zattr. Akl nefisten cev-

heri bakmndan ayrld gibi ate de bakasndan zikrettiimiz bir yö-

nüyle ayrlr. Ya da bilinen, zat sayesinde bakasndan ayrmaz da,

kendisine yüklem yaplan ey nedeniyle ayrr. Buna örnek olarak, otu-

ran kiinin oturmas ya da yazann yazmas gibi hal veya siyahn siyahl-

, beyazn beyazl gibi bir durum verilebilir. te bu, aklclara göre,

akln idrak snrdr. O halde akl için nitelediimiz eyin dnda kalan
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bir bilinen asla yoktur. u var ki, bir eyin bakasndan ayrmasn sa-

layan özelliini ya cevheri ya da doas veya hali ya da durumu yönün-

den bilebiliriz, Akl, söz konusu eylerin bulunmad hiçbir eyi kesin-

likle alglayamaz.

Zikredilen bu hususlar Allah’ta bulunmaz. Dolaysyla, aratran

olmas ve teorik düüncesi yönünden akl Allah’ bilemez. Teorik dü-

üncesi yönünden akl Allah’ nasl bilebilir ki? Aldn dayand kandar,

duyu veya zorunluluk ya da tecrübedir. Hâlbuki Allah, akln kantlama

yönteminde kendisine bavurduu bu esaslarla alglanamaz. O zaman

akl için varlk kant geçerli olabilir

Akll, delil yönünden Rabbini bildiini ve Rabbinin kendisine bi-

lindiini nasl iddia edebilir? Akll, yapma ürünlere, doal nesnelere

veya türeyen veya meydana getirilen eylere bakp bunlardan her birisi-

nin kendilerini yapan bilmediini görseydi, hiç kukusuz Allah’n kant

vastasyla bilinemeyeceini örenirdi. Fakat akl, Allah’n mevcut, âle-

min ise özü gerei Allah’a muhtaç olduunu ve O’ndan asla müstani

kalamayacam bilir. Allah öyle buyurur: ‘Ey insanlar sizler Allah’a

muhtaçsnz. Allah ise zengin ve ûvülendir.’
102

Tevhit hakikatlerini örenmek isteyen kimse Allah’n kendisini bir-

ledii, tevhit hakkndaki ayetlere bakmaldr! Hiç kimse bir eyi o eyin

kendisinden daha iyi bilemez. O halde Hakkn kendisini niteledii eye

bakmal ve Allah’tan onu sana öretmesini istemelisin! Bunu yaparsan,

akln kendi düüncesiyle hiçbir zaman ulaamayaca ilâh bilgiyi öre-

nirsin. Ben bu ayederin az bir ksmm bir sonraki bölümde zikredece-

im.

Allah, bizi kendisini anlamayla rzklandrsm, âmin! Bizi, ayederini

anlayan âlimlerden etsin, âmin!

***
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kur'an ve Hadiste Geçen Tebih

Anlaml fadelerden Hakkn Tenzih Edilmesi

(Allah zalimlerin nitelemelerinden münezzeh ve-yücedir)m

Kulun Rabbine baknda

Ellerin kutsiyetinde ve tenzihinde

Gelip nitelie \e tebihe eklenen

, Araçlardan yüce olmasna.

Bir delâlet vardr ki, kesin olarak gösterir:

Kulun mertebesini ve yüksekliini.

Ve de bilginin doruluk ve ispatn

Bidatçinin ve yapmacklnn ise kovulmasn.

(Bütün Bilgileri lk Akl Tamaktadr)

Allah sana yardm etsin bilmelisin ki: Ulvîsiyle süflisiyle bürün bi-

linenlerin taycs, Allah’tan dorudan -vasta olmakszn- (bilgi alan)

akTdr. Dolaysyla ulvî ve süfli âlemin bilgisine dair hiçbir ey akla giz-

li kalmaz. Onun ba, cömertlii, kendisine tecelli etmesi, nuru ve en

yüce feyzinden ise nefsin eyay bilmesi gerçekleir. Akl, Haktan alr

nefse verirken, nefis ise akldan alr ve ondan fiil meydana gelir. Bu du-

rum, akün bilgisinin ilitii kendisinden aasnda bulunan bütün ey-

lere sirayet etmitir.

Burada kendisinden aada bulunan eyler diye kayt dümemizin

sebebi, ifade hakknda zikrettiimiz durumdur. Allah Teâlâ’nn ‘ta ki bi-

lelim
5304

ayet-i kerimesini akimda tut! Allah, bilendir. Artk nispederi ö-
ren!

Bilinmelidir ki: Güçlü ve kendinden geçmi melekler âlemi, ilk

akldan hiçbir ey almad gibi ilk akim onlar üzerinde herhangi bir

otoritesi de yoktur. Onlar ve ilk akl, ayn mertebededir. Bu durum, bi-

zim içimizden Kutup’un hükmünün dnda bulunan Efrad’a (Tekler)

benzer; Bununla birlikte Kutup da, Efrad’dan birisidir. Fakat Efrad ara-
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snda Kutup yönetme ile görevlendirildii gibi Akl da bilgi vermeye

tahsis edilmitir.

(lk) Akln kendisinden aada bulunan eylere (bilgi) vermesi,

bilgisinin ilgili olduu her eye sirayet eder. Bunun yegâne istisnas,

tevhidin soyutlanmasnn bilgisidir. Söz konusu bilgi, her yönden dier

bilinenlerden farkldr. Çünkü Allah ile yaratklar arasnda asla bir kar-

lkl iliki yoktur. Bir gün böyle bir münasebet Allah’a nispet edilirse -

nitekim baka yazarlarla birlikte Ebû Hamid cl-Gazâli kitaplarnda bu-

nu ifade etmitir- bu bir çeit zorlama ve gerçeklerden uzak varsaym-

dr. Yoksa Kadîm ile yaratlm arasnda hangi bant olabilir. Ya da,

benzer kabul etmeyen, benzeri olana nasl benzetilebilir?

Böyle bir ey, Ebû Abbas bn Arif es-Sünhacî’nin kendisine isnat

edilen Mehâsinu’l-Mecâlis isimli kitapta belirttii gibi imkânszdr, es-

Sünhacî öyle demitir: ‘Hak ile kullar arasnda inayetten baka bant,
hükümden baka sebep, ezelden baka vakit yoktur. Bunun dnda ise

sadece körlük ve kartrma vardr.’ Baka bir rivayette ise körlük yerine

bilgi geçer.

Bu ifadenin ne kadar güzel ve Allah hakkndaki bu bilginin ne ka-

dar eksiksiz, bu müahedenin ne kadar nezih olduuna balcnz! Allah

söyledii eyle kendisini yararlandrsn!

(Akln Allah’ Bilmekten Aciz Olmas)

Allah’ bilmek, akl ve nefsi tarafndan alglanamayacak kadar yüce-

dir. Akl ve nefis, O’nu sadece mevcut oluu bakmndan alglayabilir.

Yaratklar hakknda söylenmi ya da bileik ve baka eyler hakknda te-

vehhüm edilmi her ne varsa kukusuz, düüncesi ve konnmuluu
yönünden selim akla göre Allah o eyden farkldr. Böyle bir tevehhüm,

Allah hakknda caiz olmad gibi akla göre yaratklarn kabul ettii

yönden öyle bir lafz Allah’a verilemez. Allah’a böyle bir lafz verilmise

bunun gayesi, zihinlere konuyu anlalr klmaktr. Bunun nedeni, ii-

tende Hakkn üzerinde bulunduu hakikatin deil, varln (bilginin)

sabit olmasdr. Çünkü Allah öyle buyurur: ‘O’nun benzeri yoktur.’

Fakat dinen Allah’ bilmek üzerimizdeki bir vecibedir. Çünkü Allah

peygamberine hitaben öyle buyurur: ''Allah’tan baka ilâh olmadm
bil.’

105 (Buna göre Allah âdeta) öyle der: ‘Senin düüncene uygun bil-
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dirmemden (benim vastamla) bil. Böylece bildirmeden önce olan inanç

olmakszn bilgi senin adna sahih olduu gibi ilim olarak da iman senin

adna sahih olur.’ te, Hz. Peygamber’e bu esasa göre emir vermitir.

Baz kimselerin düüncesine ve bu bahisteki görülerine göre, bu

durum dolaysyla Allah’n bilgisine nereden ulaabiliriz? diye düün-

dük. nsafla ve kendisinden umulan bütün gayretini ortaya koyduktan

sonra yetkin akim verisine göre düündük, Allah’ bilme hakknda O’nu

bilmekten acizlikten baka bir eye ulaamadk. Çünkü biz, bulundukla-

r hale göre hakikatleri yönünden eyay örenmek istediimiz tarzda

Allah’ bilmek istedik. Binaenaleyh, benzeri olmayan, zihinde tasavvur

edilemeyen ve zihinde tutulamayan bir mevcut bulunduunu örendi-

imize göre, akl onu nasl idrak edebilir? Allah’m varln bilmek sabit

olmakla birlikte, akim O’nu alglamas imkânszdr. Yine de biz, Al-

lah’m mevcut ve ulûhiyetinde tek olduunu biliriz. te, Hakkn kendi-

sini bildii tarzda zatnn hakikatini bilmediimiz halde, bizden ören-

memiz istenilen bilgi budur. Böyle bir bilgi, bizden istenen bilginin

olmay demektir.

Allah akün düüncesine göre hiçbir yarata benzemediine ve hiç-

bir ey O’na benzemediine göre ve bize ‘Allah’tan baka ilâh olmad-n biliniz’ diye emredilmiken, öncelikle örenmemiz gereken ey bil-

ginin mahiyetidir. Kukusuz onu örendik. Dolaysyla balangçta bil-

ginin bilinmesi hakknda örenmemiz gereken eyi örenmi olduk.

Allah’a hamdolsun, sekizinci ksm sona erdi!





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Adyla

Üçüncü Bölümün Devam

(Temel Soru Edatlar)

Temel soru edatlar, dörttür. Hel (mi), mâ (ne), keyfe (nasl), lime

(niçin).

Hekve lime, iki basit ruhanî soru edatdr. Onlara mâ hüve? (o ne-

dir?) sorusu elik eder. Hel ve lime yalnlar için geçerli soru edatdr.

Çünkü cmâ hüve’de (o nedir, mahiyet) bir çeit bileildik vardr.

Hakikatin verdii hüküm bakmndan bu dört soru edat içinde Al-

lah hakknda soru sorabilmeyi salayacak herhangi bir edat yoktur.

Çünkü tevhit bilgisinden bilinebilecek ey, Allah’tan bakasnda bulu-

nan eyin Allah’tan olumsuslanmasdr. Bu nedenle Allah öyle demi-

tir:
£Onun benzeri yoktur.’306 Baka bir ayette ise ‘Onlarn nitelemesinden

Rabbim münezzehtir
’307 denilmitir.

O halde olumsuzlamay bilmek, Allah’ bilmek demektir. Ayn e-

kilde, ruhlar hakknda da nasl diye soru sormamz mümkün deildir.

Onlar, böyle bir sorudan münezzehtir. Çünkü onlarn hakikatleri bu

ibareye aykrdr.

Ruhlar hakknda kullanlan soru edatlarnn Allah hakknda kulla-

nlmas da caiz deildir. Yaratan ve kendisini yoktan var eden Rabbinin

mertebesine hürmet eden muvahhit (birleyen) ve muhakkik’in Allah

hakknda bu lafzlar kullanmas uygun deildir.

O halde Allah, bu soru edatlaryla asla bilinemez.
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VASIL

(Zatyla Alglanan, Fiiliyle Alglanan ve Asla Alglanamayan)

Hakkn dndaki her eyi incelediimizde, onlarn iki ksm oldu-

unu gördük. Bir ksm zatyla alglanr. Bunlar, duyulur ve youn ey-

lerdir. Bir ksm, fiiliyle alglanr. Bu ksm, akledilir ve lâtif eylerdir.

Bu meyanda akledilir, duyulur olandan daha üstündür. Bu üstünlük,

onun zatnn alglanamay ve sadece fiiliyle alglanmasdr.

Yaratlmlarn özellikleri böyle olunca, Allah duyulur eyler gibi

zat ile ya da lâtif veya akledilir eyler gibi fiiliyle alglanmaktan münez-

zehtir. Çünkü Allah ile yaratklar arasnda hiçbir bant yoktur. O’nun

zat bizim tarafmzdan idrak edilemez ki, duyulur eye benzesin! Onm
fiili lâtif eylerin fiili gibi deildir ki, lâtife benzesin! Çünkü Hakkn fii-

li, herhangi bir eyden olmakszn bir eyi yaratmaktr (ibda’). Ruhsal

lâtifin fiili ise bir eyi baka bir eyden yapmaktr. u halde, onlarn ara-

snda hangi münasebet olabilir ki? Fiilde münasebet imkânsz olduuna

göre zatta benzerlik olamayaca daha açktr.

Bu bölümden bir eyi iyice örenmek istersen, yaplan ürünlerin

türlerine göre fiilin ürününe bakmalsn! Örnek olarak gömlek ve san-

dalye gibi yapn ürünlerini verebiliriz. Bu gibi ürünlerin yapcsn bil-

mediini gördük. u var ki söz konusu ey, varlyla yapcsnn varl-

na kant olduu gibi ayn zamanda onun yapt ii bildiini de göste-

rir. Ayn ey, felek ve yldzlar gibi oluturulan ürünler için geçerlidir.

Söz konusu, eyler de, kendilerini oluturan veya onlar birletireni bi-

lemez. O, kendilerini ihata eden tümel neft’tir. Doal ürünler de böyle-

dir. Örnek olarak, maden, bitki ve hayvanlardan türeyen eyleri verebi-

liriz. Onlar, doal olarak bir eyi meydana getirir, fakat kendi faillerini

bilemezler. Bu fail, felek ve gezegenlerdir.

O halde felekleri bilmek, onlarn cisminden gördüün vc duyunun

alglad ey deildir, Günein cismi nerede, onun kendisini görenin

gözündeki varl nerede! Felekleri bilmek, ancak onlarn ruhlar ve an-

lamlar yönünden söz konusu olabilir. Allah söz konusu ruh ve anlam

felekleri ve içerdikleri eylerin sebebi olan kuatc tümel' neftten var

etmitir.
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(Baka bir cydc) sudur yoluyla çkan edilgen de böyledir. Söz

konusu ey, ed-Dhyetü’l-Kelbî suretinin Cebrail hakikatinden meydana

gelii gibi, akldan meydana gelen tümel nefstir. Tümel nefs, hiçbir za-

man kendisinden çkt eyi bilemez, çünkü o, akim, ihatas altndadr

ve akl onu kuatmtr. Çünkü tümel nefs, akim düüncelerinden biri-

sidir. Tümel nefs, ilk akldan kendisinde bulunan ey zaten sahip oldu-

u ey ise üzerinde bulunan bir eyi nasl bilebilir? u halde tümel nefs,

akldan ancak kendisinin üzerinde bulunduu eyi örenebilir. Baka

bir ifadeyle tümel nefs, kendi sebebini deil, ancak kendisini bilmitir.

Ayn ey, bdaî ürün (bir eyden olmakszn var edilen) için geçer-

lidir. bdaî ürün bize göre Hakikat- i Muhammediye, bakalarna göre

ilk akTdr. ilk Akl, Allah’n bir eyden olmakszn var ettii Yüce Ka-

lemdir. Yüce Kalem, daha önce zikredilen bütün mehillerden failini al-

glamada daha yoksun ve acizdir. Çünkü daha önce zikredildii gibi,

bütün fail ve mefuller arasnda bir çeit münasebet ve benzerlik vardr.

Dolaysyla meful, aralarndaki münasebet ölçüünce faili bilebilir. Bu

münasebet ise ya cevherlik veya baka bir yöndendir. lk yaratlan

(mübdâ-i evvel) ile Hak arasnda ise kesinlikle bir münasebet yoktur.

Binaenaleyh o, baka sebeplerden meydana gelen dier eylerden failini

bilmede daha acizdir. O halde mefilün birçok açdan kendisine benze-

dii sebebi olan failini alglama ve bilmede aciz olduu sabittir.

Bu meseleyi anla ve iyice ören! Çünkü o, Hakk birleme ve yara-

tlm bilginin Allah’a ilimedeki acizlii bahsinde çok önemli bir mese-

ledir.

VASIL

(Be Duyu ve Gerçekte drak Ettikleri eyler)

(nsann bilme yetisi hakknda) vardmz görüü, insann bütün

bildiklerini be gücünden birisiyle alglamas destekler: Birincisi, duyu

gücüdür ki, be ksma ayrlr: Koklamak, tatmak, dokunmak, iitmek ve

görmek. Göz, belirli bir yaknlk ve uzaklktaki renkleri, deimeleri ve

ahslar alglar. Gözün bir mil uzaklktan alglad ey, iki mil uzaktan
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algladndan farkl olduu gibi yirmi kulaç uzaktan alglad ey bir

mil uzaktan alglad eyden farkldr. Gözün karsnda durup eli eli-

nin içindeyken alglad ey, yirmi arn öteden alglad ey deildir.

Ya da insan mdr, aaç mdr bilmeden, iki mil öteden somut olarak

bir eyi alglamak, onun insan ve belli bir boyda olduunu bilerek bir

mil uzaktan alglamak ya da beyaz veya siyah olduunu bilerek yirmi

arn öteden alglamak ya da karsnda bulunduunda onun sürmeli

veya mavi gözlü olduunu bilerek alglamak gibi deildir. Bütün duyu-

lar, algladklar eylerde bu tarz bir yaknlk ve uzaklk ilikisine sahip-

tir.

el-Bâri (Allah), duyulur bir ey deildir. Baka bir ifadeyle, O’nu

bilmek istediimizde, duyu vastasyla alglanan bir ey deildir. O hal-

de Allah’ duyu yoluyla örenemeyiz.

Bu meyanda hayal gücüne gelince, hayal gücü, sadece duyunun ve-

rilerini ya verdii tarzda ya da baz duyulurlar dierlerine yükleyerek

düünce gücünün verdii tarzda zapt eder. te, fikir ehlinin Allah’

bilme yöntemleri burada sona erer. Dolaysyla bu, onlarn dilidir, bi-

zim dilimiz deil. Gerçi onlarn yöntemi de doru olsa bile, biz o yön-

temi kendilerine nispet ediyoruz. Çünkü bu yöntem onlardan aktarl-

mtr. Binaenaleyh hayal gücü, her nasl idrak ederse ersin, duyudan as-

la ayrlamaz. Hâlbuki bize göre duyunun Allah’a iliemeyecegi kesin

olarak sabittir. Dolaysyla hayalin O'na ilimesi geçersizdir.

Allah’ bilmede müfekkire gücüne gelince, insan her zaman kendi

nezdinde bulunan eyler hakknda düünebilir. Kendi nezdindc bulu-

nan eyleri ise duyulardan ve akln ilkelerinden örenmitir. Düünce
gücünün hayal hâzinesinde bu veriler üzerindeki çalmasndan ise bu

eyler ile arasnda münasebet bulunan baka bir ey hakknda bilgi ger-

çekleir. Allah ile yarattklar arasnda bir münasebet yoktur. O halde,

fikir yönünden Allah’ bilmek mümkün deildir. Bu nedenle âlimler Al-

lah’n zat hakknda düünmekten men edilmitir.

Akl kuvvetinin de Allah’ alglamas mümkün deildir. Çünkü akl,

sadece bedîhi olarak bildii ya da fikrin verdii eyi kabul edebilir. Da-

ha önce, fikir gücünün Allah’ alglayamayaca belli olmutu, dolaysy-

la akln fikir yönünden Allah’ alglamas da geçersizdir. Fakat akl ol-
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mas itibaryla onun snr, kendi nezdinde meydana gelen eyi akletmek

ve zapt etmektir.

Allah akla kendisini bilmeyi ihsan etmitir. .Böylelikle akl, ihsan

edilen bilgiyi fikir gücü bakmndan deil, akl olmas bakmndan

akleder. Bu imkânsz görmediimiz bir durumdur. Çünkü Allah’n di-

ledii kullarna ihsan ettii bu bilgiyi, akl, kendi bama alglayamaz.

Fakat onu kabul edebilir. Dolaysyla söz konusu bilgiye delil veya kant

getiremez. Çünkü o bilgi, akln alglad eylerin ötesindedir.

Sonra, (Allah’a ait) bu zatî niteliklerin ifadesi de mümkün deildir.

Çünkü onlar, örnekleme ve kyasn dndadr. Binaenaleyh Allah ‘ben-

zeri olmayandr.’ u halde bu bilgiden kendisine her hangi bir ey açl-

mam her akl, bu bilginin açld baka bir akla sorar (sormaldr).

Fakat kendisine sorulan bu akl, o bilgiyi ifade edemez ve ona güç yeti-

remez. Bu nedenle Hz. Ebû Bekir ‘idraki idrakten acizlik, idraktir’ de-

mi. Bu sözün iki yorumu vardr. Anla!

u halde Allah’ düünce ve teorik aratrma yönünden aklyla bil-

mek isteyen, armtr. Yapmas gereken, Allah’n bu konuda ihsan

edecei ey için hazrlanmak olmaldr.

Hatrlama gücüne gelince, bu gücün de Allah’n bilgisine ulamas

mümkün deildir. Çünkü hatrlama gücü, sadece akim önceden bilip

unuttuu ya da ihmal ettii eyi hatrlayabilir. Kendisi, onu bilmez. O
halde hatrlama gücü Allah’n bilgisine ulaamaz.

nsann insan oluu yönünden ve zatnn kendisine verip içinde

kendisinin bir tür çabasnn bulunmas itibaryla alglayabilecei eyler

bunlardr. Geride, akim Hakkn kendisini bilmekten ihsan edecei eyi

kabul için hazrlanmas kalmtr. O halde insan, varlm(m) bilgisi ve

O’nun bir ve ibadet edilen olduundan baka, delil yönünden Allah’

asla bilemez. Çünkü idrak eden insan, bir eyi ancak o eyin benzeri

kendisinde bulunduunda idrak edebilir. drak ettii eyin benzeri ken-

disinde yok ise onu asla idrak edemez ve bilemez. Herhangi bir eyi o

eyin benzeri kendisinde bulunmadan bilemediine göre, insan ancak

kendisine benzer vc ayn ekle sahip bir eyi bilebilir. Allah ise hiçbir

eye benzemez vc hiçbir eyde O’rim benzeri bulunmaz. Dolaysyla

Allah, hiçbir zaman bilinemez.
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(Doal eyler, Ancak Benzerlerinden Beslenir)

Vardmz, bu görüü, doal varlklarn ancak kendi benzerlerin-

den beslenebilmesi olgusu destekler. Onlar benzemedii eylerden ke-

sinlikle gda kabul etmez. Örnek olarak, maden, bitki, hayvan gibi dört

unsurdan meydana gelmi eyleri verebiliriz. Bunlar, ancak bu dört un-

surdan gda alabilir. Bunun nedeni, kendilerinde bu dört unsurdan bir

pay bulunmasdr. Her hangi bir yaratlm bu unsurlarn bileimi olan

bedeninin gdasn onlarn dndaki veya onlarn bileimi olmayan bir

eyden elde etmek isterse bunu yapamayacaktr.

te, bir doal, cisim ancak kendisinden meydana geldii unsurlarn

bileimi olan bir eyden gdalanabilecei gibi ayn eküde hiç kimse

içinde benzerinin bulunmad bir eyi bilemeyecektir. Baksanza! Nefs

akldan ancak kendisinde ortak ve benzer olduu eyleri kabul eder. Or-

tak olmad eyleri ise asla örenemez. Hiç kimsede Allah’tan bir ey
bulunmaz ve her hangi bir ekilde bu mümkün deildir. Dolaysyla hiç

kimse kendi nefsinden ve düüncesinden Allah’ büemez. Hz. Peygam-

ber öyle buyurur: ‘Allah gözlerden perdeli olduu gibi akllardan da

perdelenmitir. Yine kukusuz Mele-i a’lâ (Yüce topluluk) da sizler gibi

O’nu talep eder.’ Böylece Hz. Peygamber, akim fikir gücüyle ya da ba
gözü gibi iç gözünün de Allah’ idrak edemeyeceini bildirmitir.

te bu, daha önceki bölümde iaret ettiimiz meseledir. Hamd ü-

ham ettii ve bilmediimiz eyi bize örettii için Allah’a olsun. Ku-
kusuz Allah’n ihsan çok büyüktür.

(Tenzih, Tebih ve Benzerliin Olumsuzlanmas)

Tenzih, benzeme ve tebihin olumsuzlanmas böyle olmaldr.

Tebih ehlinden sapanlar, Allah için zorunlu tenzihi dikkate almakszn,

tevil edip ayet ve rivayetleri zihne gelmeyen anlamlara yorduklar için

sapmtr. Bu tutum, onlar tam bir bilgisizlie ve kat inançszla sevk

etmitir. Esenlii isteyip rivayet ve ayetleri -tevile sapmakszn- olduu

gibi brakp ‘bilmiyoruz’ deseler ve onlarn bilgisini Allah’a ve peygam-

berine havale etmi olsalard, hiç kukusuz, bu durum onlar adna daha

hayrl olurdu.

(Böyle yapsalard), Allah Teâlâ’nn ‘O’nun benzeri yoktur
5308 demesi

onlara yeterdi. Her ne zaman tebih anlam içeren bir hadis kendilerine
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gelse o hadiste kukusuz Allah (kendisini) bir eye benzetmi, bununla

birlikte benzemeyi kendisinden nefyetmitir. Dolaysyla böyle bir riva-

yetin Allah’n bilebilecei Ve Kur’an’m diliyle indii Arabn anlayna

göre getirilmi bir tenzih yorumu olmaldr.

Vaka, bir ayet ya da rivayette sadece tebih hakkndaki tek bir

cümle bulamazsn. Böyle bir lâfzn Araplara göre çeitli yorumlan ol-

duunu görürsün. Bunlarn bir ksm tebihe, bir ksm, tenzihe yol

açar. Tevil edenin böyle bir lâfz sadece tebihe götürecek ekilde yo-

rumlamas, o lafza kar hakszlktr. Çünkü böyle yapmakla lâfzn dil-

deki kullanmnn gerektirdii hakk lâfza vermemi olmaktadr. Bu

davran, Allah’a yaramayan bir eyi kendisine yüklem yapt için, Al-

lah’a kar da bir hakszlktr.

Biz aada -Allah izin verirse- tebih hakknda gelen ve tebihi bil-

dirmeyen baz hadisleri zikredeceiz: ‘En kesin delil Allah’a aittir. Allah

isteseydi, hepsine hidayet ederdi.’
30v

(Hadislerde Tebih ve Cisimlctirme)

Bunlardan birisi, Hz. Peygamberin u hadisidir: ‘Müminin kalbi

Allah’n iki parma arasndadr.’ Akl hakikat ve mecazn konumunun

gereine göre, Allah hakknda uzvu imkânsz görür. Parmak ise ortak

anlaml bir lâfzdr, uzuv anlamnda kullanlabildii gibi nimet anla-

mnda da kullanlabilir.

Çoban der ki:

Asas zayf, damarlar çkm iken toprak,

insanlar verimsiz bir yl geçirdiinde,

Onun üzerindeki nimeti (parma1) görürsün.

Yani: ‘Onun üzerinde kendisine iyi bakmakla nimetten güzel bir

eser görürsün.’ Araplar öyle der: ‘Falancanm mal üzerindeki parma>

ne güzeldir!’ Yani ondaki eseri ne güzeldir. Bu ifadeyle, kendisinde iyi

tasarrufta bulunduu için malinin artmas kastedilmitir.

En hzl deiim, hacimlerinin küçüklüüne ramen tadklar

kudretin yetkinlii nedeniyle parmaklatn deitirdii eydeki deiim-
dir. Parmaklarn hareketi, elin ve baka organlarn hareketinden daha
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hzldr. Allah’n kullarnn kalplerini deitirmesi en hzl deitirme

olduu için Hz. Peygamber bir duasnda bunu Araplara onlarn anlaya-

ca tarzda açklamtr. Bize göre deitirmek elle olabilecei için Hz.

Peygamber deitirmeyi parmaklara balamtr. Çünkü parmaklar el-

dendir ve el içindedir. Parmaklarda hz ise daha yerleiktir. Hz. Pey-

gamber duasnda öyle derdi: ‘Ey kalpleri çeviren! Benim kalbimi senin

dininde sabit tut.’ Allah’n kalpleri deitirmesi, onlarda iyilik ve kötü-

lük niyeti yaratmasdr. nsan çeliik düüncelerin kalbine ardarda gel-

diini hisseder. Bu durum. Hakkn kalbi eküden ekle sokmasdr ve

insan kalbiyle ilgili bu durumu kesin bir ekilde bilir. Bu nedenle Hz.

Peygamber ‘Ey kalpleri çeviren! Benim kalbimi senin dininde sabit tut
5

buyurur.

Bu hadis hakknda Hz. Peygamberin elerinden birisi kendisine

öyle sormu: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Yoksa sen de mi korkuyorsun?’

Hz. Peygamber cevap vermi: ‘Müminin kalbi Allah’n parmaklarndan

iki parmak arasndadr.’ Böylece kalbin imandan inançszla ve bu iki-

sinin altnda bulunan eylere süratle geçtiine iaret etmitir. Allah öy-

le buyurur: ‘Ona günah ve takvasn ilham etmitir ™10 Bu ilham, deitir-

medir. Parmaklar hz ifade eder. Hadiste zikredilen parmaklarn çift

olmas ise iyi ve kötü düüncedir.

Parmaklar hakknda zikrettiimiz ey bilinip parmak, uzuv, nimet

ve iyi eser anlamna geldiine göre, acaba bu tenzih yorumlar kendisini

talep ettii halde, onu hangi anlamda uzuv diye yorumlayabilirsin ki?

Bu ifade karsnda ya susup bilgisini Allah’a ve Allah’n bildirdii gön-

derilmi peygamber veya ilham alan veliye havale ederiz. Fakat bu du-

rumda, uzuv anlamn ondan kesinlikle nefyetmeliyiz ki bu zorunludur.

Ya da vazifemiz olmayan bir iin bize'gelip bize egemen olmas gerekir.

u var ki, biz bidatçi-cisimletiren ve tebih yapana kar bunu ortaya

koymalydk. Dolaysyla bu anlatlan gereksiz deildir. Aksine, bilen ki-

inin bu esnada söz konusu lâfzdaki tenzih yorumunu açklamas art-

tr, Böylece bu açklamayla cisimletirmeyi kabul edenin delili çürütür

lür.

Allah bize ve ona (cisimletiren mücessimeye) tövbe nasip eylesin,

onu (bu gibi ifadedeki anlamn) kabul etmekle nzklandrsn! u halde

tebih zann veren böyle bir kelimeyi söylediimizde, onu Allah’a yak-
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r bir anlamda açklamamz arttr. te bu, akln dilde kelimenin kulla-

nm hakkndaki paydr.

+•

Ruhun Srr'a Üflenmesi

(Kalbin ki Parmaktan Nasibi)

ki parmak, zatî yetkinlik srrdr. Söz konusu yetkinlik, kyamet

günü gözlere açldnda insan babasn tutar -kâfir ise- ve atee atar.

Bundan dolay hiçbir ac duymad gibi babasna efkat de duymaz.

Anlamlar bir lâfzlar farkl bu iki parmak nedeniyle, cennet ve cehen-

nem yaratlm, en-Nûr ve el-Muzlim, el-Mun’im, el-Muntakim isimleri

ortaya çkmtr. Binaenaleyh bu iki parma on parmaktan zannetme-

yesin!

Bu bölümde ‘Allah’n her iki eli de sa eldir’ hadisinde gecen bir

srra iaret etmemiz gerekir. Bu keif bilgisidir. Çünkü cennet ehlinin

iki nimeti vardr: Cennet nimeti ve atetekilerin atete gördüü azap

nedeniyle olan nimet. Cehennem ehlinin de iki azab vardr: Her iki

grup Allah’ isimleri açsndan görür. Nitekim onlar dünyada eittir.

Hz. Pevgamber’in Allah hakknda dile getirdii gibi kabza (tutu, tut-

ma yeri ) hadisinde iaret ettiimiz ve anlamn belirttiimiz bir sr var-

dr.,

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

Allah öyle buyurur: ‘Bütün yeryüzü O’nun kabzasdr.’'3 '2 Baka bir

ayette ise
‘
Gökler sa elinde dürülmütür53,3 buyurur. Akl, kelimenin dil-,

deki kullanmna bakar: Allah önce ayetin bamda kadrinin takdir edil-

mesini imkânsz klmtr. Çünkü zayf akllar, her hangi bir yorumuyla

tebih ifade eden bir ayet ve rivayet kendilerine geldiinde tebih ve

meyleder cisimletirmeye. Sadece âlimlerin anlayabilecei bu tenzihten

sonra ise Allah öyle buyurur:
‘
Bütün yeryüzü O’nun kabzasdr 23 14

Arapçada falan kabzam içindedir denildiinde, bununla onun

hükmüm altnda olduunu kast edildiini biliriz. Benim elimde o kii-

den herhangi parça olmayabilir, fakat benim emrim onda iler ve duyu-

sal olarak elimin sahip olduu kimseye geçtii gibi ve ona hâkim oldu-

u gibi hükmüm ona geçer. Ayn ekilde öyle derim: Mülküm kab-

zamdadr. Bunun anlam, mülküm kendi mülkiyetimdedir ve ben onda
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tasarruf edebilirim demektir. Yani, mülküm kendisini benim tasarru-

fumdan alkoyamaz. Onda tasarruf edenler, benim izin verdiim kölele-

rim olsa bile, malm kullandmda ve tasarrufum esnasmda öyle söy-

leyebilirim: Malm tasarrufetmem için benim elimdedir.

Allah’n uzvu olamayacana göre, afal kabzetmenin ruhuna, anla-

mna ve faydasna yönelmitir. Bu da, o esnada kabzedilen eye sahip

olmaktr. Gerçi kii kabzettiine sahip olmasa bile, kesinlikle o ey mül-

kiyeti altnda bulunur. Âlem de, bu ekilde Hakkn avucunun içindedir.

Yeryüzü, ahirette Allah’n kabzasndadr. Burada, baz mülkler belir-

lenmitir. Nitekim öyle dersin: Hizmetçim kabzam içindedir. Hizmet-

çi kabzan içinde bulunan kiilerden birisi olsa bile, sen onu belirli bir

nedenle özel olarak zikretmi olursun.

Bize göre sa el, mudak-güçlü tasarruf mahallidir. Çünkü sol el,

san gücüne sahip deildir. Bu balamda, Kur’an’da sa el dürebilme-

nin simgesi olarak kullanlmtr. Dolaysyla sa el, bir eyi yapabilme-

ye iaret eder. Böylece Kur’an, Araplarn zihnine kendi bildikleri lâfz-

larla yaklam ve daha hzl anlalabilmitir.

air öyle der:

Bir sancak eref nedeniyle kaldrldnda

Arap onu sa eliyle tutar

eref için elle tutulur-duyuiür bir sancak yoktur, dolaysyla sa el,

onu tutmaz. Binaenaleyh air âdeta unu demek istemitir: erefin du-

yulur bir sanca ortaya çksayd, onun mahalli ya da taycs ancak

Evs Arabnn sa eli olabilirdi. Baka bir ifadeyle eref, sa elle vardr ve

onda yetkindir.

u halde Arapiar, anlam bakmndan ortak olduu için, uzuv kabul

etmeyen ey hakknda da uzuv lâfzlarn kullanmtr.

Ruhun Srr'a Üflenmesi

(Kalbin Sa ve Soldan Pay: Gaybî Bakmdan Sa ve Sol)

Hak kulun srrna tecelli ettiinde, onu bütün srlara sahip, yapar,

hürlerin içine katar, o kul sa el yönünden zatî tasarruf sahibi olur.
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Çiinkü sol elin deeri, dolayl, sa elin erefi, dorudandr. Ardndan

alt anlamlara inebilirsin: Sa elin deeri hitaba, sol elin deen tecelliye

baldr, nsann erefi, kendi hakikatini bilmesine ve onu örenmesine

baldr ve o sol eldir. nsan olmas bakmndan insann
c

her iki eli’ sol

olduu gibi, Hakkn her iki eli de, sa eldir.

Birlik anlamna dönüp deriz d: Kulun iki eli de sa eldir! Tevhide

dönüp deriz ki: Onun iki elinden birisi sa el, dieri sol eldir. Bazen

cem’ halinde ve cem’ul-cem’ halinde olurum, bazen, fark ve jarku’l-fark

halinde olurum. Bütün bunlar, gelen tecellinin hükmüne baldr.

Yemenliyle karlarsa bir gün Yemenlidir.

Adnanl ile karlatnda ise,

O zaman da Adnan kabilesindendir .

315

Bunlardan birisi de arma, gülme, sevinme ve öfkelenmedir. a-

rma, alan eyi bilmeyen bir varlktan meydana gelebilir, sonra onu

örenir ve aar. Gülme de buna eklenir. Böyle bir ey Allah hakknda

imkânszdr. Çünkü hiçbir ey Allah’n bilgisinin dna çkamaz. Var-

lkta bize göre adacak bir i vuku bulduunda, bu arma ve gülme,

arma ve gülmesi imkânsz olan kimseye hamledilir. Çünkü vuku bu-

lan ey, bize göre adacak bir durumdur. Örnek olarak, taknl ol-

mayan genci verebiliriz. Böyle bir ey, adacak bir durumdur. Söz ko-

nusu ey, Allah katnda bizim nezdimizde atmz bir eyin yerini

almtr.

Bazen gülme ve sevinme, kabul etmek ve raz olmak anlamna ge-

lebilir. Çünkü adna bir i yaptn ve bu nedenle sana gülümseyip se-

vincini gösteren kimse yaptn o davran kabul etmi ve ondan ho-

nut olmu demektir. Binaenaleyh Allah’n gülmesi ve sevinmesi de bi-

zim fiillerimizi kabul etmesi ve bizden honut olmas anlamna gelir.

Nitekim O’nun öfkelenmesi de, intikam almak için kalbin;kannn gale-

,
yan etmesinden münezzehtir. Çünkü Alah cisim ve araz olmaktan mü-

nezzehtir. Dolaysyla Allah’n öfkelenmesi, haklunda öfkelenmenin caiz

olduu kimselerden kzann fiilini yapmayla ilgilidir. Allah’n zalimler-

den ve emrine kar çkan ve snrlarn aanlardan intikam almas bu-

dur. Allah öyle buyurur: ‘Ona öfkelendi.’316 Yani kendisine kzdamn ce-

zasyla onu cezalandrd. Buna göre, cezalandran öfkelidir. Fiilin otaya
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çkmas, kendisine öfkeleniienin ismini ona vermek demektir. u halde

cezalandran öfkelidir ve fiilin ortaya çkmas, ismi ona verdirmitir.

Tebessüm de sevinmeyle ayn anlama girer. Bir rivayette öyle bil-

dirilmitir: ‘Namaz klmak ve zikir yapmak için mescide giden adama

Allah tebessüm eder. Âlem var olanlar nedeniyle Allah’tan perdelenip

Allah’tan bakasyla ilgilendiinde, bu fiilleriyle Allah’tan gaflet içinde

kalm olurlar. Buna karn, huzurun herhangi bir çeidiyle Allah’a yö-

nelip Allah da kendisini kullara sevdiren Hak ile sohbet, nünacat ve

müahedenin hazzn kalplerine ihsan eder. Çünkü Hz. Peygamber öy-

le derdi:
c
Sizi besledii nimederi nedeniyle Allah’ seviniz.’ Böylelikle

Hak tarafndan bu fiil tebessüm kelimesiyle ifade edilmitir. Çünkü söz

konusu fiil, sizin kendisine gelmenizle Hakkn mutluluk izhar etmesi

demektir. Çünkü tebessüm, kendisine gitmenle neelenen kimsenin ey-

lemidir. Sevincinin belirtisi ise kendi katmda iyilik izhar, sevinmek,

nezdinde bulunan nimetleri sana göndermektir. Bu nimetler Allah ka-

tndan kendisine yönelen, kullarna ulatnda, Allah bu durumu tebes-

süm diye isimlendirmitir.

'

Bunlardan birisi de unutmadr: Allah öyle buyurur: ‘Onlar unut-

mutur'3 '7
el-Bari Teâlâ hakknda unutmak fiili imkânszdr. Fakat kulla-

rna ebedî azap edip rahmeti kendilerine ulamadnda, onlar âdeta

onun katnda unutulmu, Allah ise onlar unutmu hale gelir. Bu unu-

tann ve kullarnn içinde bulunduu ac azab hatrlamayan kimsenin

eylemidir. Çünkü onlar, dünya hayatnda Allah’ unutmu, Allah da bu

nedenle kendi eylemleriyle onlar cezalandrmtr. Böylelikle Allah,

(aradaki) münasebet nedeniyle kendi eylemlerini onlara iade etmitir.

Bazen ‘Allah onlar unutmutur’ onlar ertelemitir; ‘onlar Allah’

unutmutur’ ifadeleri ise Allah’n emrini ertelemi ve onu örenmemi-

lerdir anlamna gelebilir. Allah, cehenneme giren bakalarm çkartt-

nda onlar ertelemitir. Hakkn alay etmek, tuzak kurmak ve hafife

almak gibi fiillerle nitelenmesi de bu anlama yaklar. Allah öyle buyu-

rur: ‘Allah onlarla alay etmitir.’
318 Baka bir ayette ise ‘AUah onlara tuzak

kurmutur5319
ve ‘Allah onlarla istihza eder’*

20 buyurur:

(Tebih anlam tayan) kelimelerden birisi de nefestir. Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Rüzgâra sövmeyiniz, çünkü o Rahman’n nefe-

sindendir.
3 Baka bir hadiste ise öyle buyurur: ‘Rahman’m nefesinin
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bana Yemen yönünden geldiini duymaktaym.’ Bütün bu ifadeler
K

tenfîs (nefes aldrma, rahatlatma) kelimesinden gelir. Adeta Hz. Pey-

gamber unu demek istemitir: Rüzgâra sövmeyiniz, çünkü rüzgâr,

kendisiyle Allah’n kullarndan güçlükleri kaldrd eydir. Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: "Saba rüzgâryla yardm aldm.’ Baka bir hadis-

te ise ‘Ben nefesi Yemen yönünden buluyorum, baka bir ifadeyle,

Rahman’n kullarndan güçlükleri kaldrmasn görüyorum demitir. Bu

güçlükler, kavmmin kendisini yalanlamas ve Allah'n emrini reddetme-

leri nedeniyle Peygamberde gözüken skmalardr. Bu balamda (yar-

dmclar anlamndaki) Ensar, yalanlayanlar kendisine sknu verdiinde

Allah’n kendileriyle peygamberinden skntlar kaldrd kimseler ol-

mutur. Çünkü Allah, soluyan kimseden çkan hava anlamndaki nefes-

ten münezzehtir. ‘Allah zalimlerin kendisine nispet ettii’ böyle bir ey-

den ‘münezzeh ve yücedir.’

Bu kelimelerden birisi de, surettir: Suret, duruma, insanlarca bili-

nen bir eye ya da baka anlamlara verilen bir kelimedir. Sahih bir ha-

diste suret Allah’a izafe edilir. Buna örnek olarak krime’nin rivayet et-

tii hadisi verebüiriz. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rabbimi bir deli-

kanl suretinde gördüm.’ Bu, Peygamberin bir halidir ve bu ifade Arap-

larn deyilerinde bilinen ve mehur bir söyleyitir. Hz. Peygamber’in

‘Allah Adem’i kendi sureti üzerinde yaratmtr’ hadisi de böyledir.

Bilinmelidir ki: Kur’an’da yer alan benzerlik aklî deil dilsel ben-

zerliktir. Çünkü aklî benzerlik Allah hakknda imkânszdr. Söz gelimi,

Zeyd gücü itibaryla aslandr, güzellii itibaryla çiçektir vb. Bir varl

bir veya iki nitelikle niteleyip, sonra da bakasn ayn özellikle niteledi-

inde, aralarnda baka hakikatler yönünden ztlk bulunsa bile, söz ko-

nusu nitelik ve onun anlamnda ortaktrlar. Dolaysyla bunlardan her

birisi, söz konusu nitelikte dierinin suretine göredir. Bunu anla, dikkat

et!

Allah’a delil oluuna bak! Acaba Cfnu kendinden olandan baka bir

yetkinlik niteliiyle niteledin mi? yice düün! Hakkn benzemeden

münezzehlii yönünden meseleye yaklatnda, senin (mümkün) hak-

knda caiz olan eksiklikleri O’ndan uzaklatrmsn demektir. Gerçi on-

lar, hiçbir ekilde Allah’ta bulunamaz. Fakat cisimletiriciier ve ccbihçi-

ler bu nitelikleri kendisine izafe ettiinde, sen onlarn yapt izafeyi
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selb edersin. Cisimletiriciler ve tebihçiler b vehimde bulunmasayd,

(ortada bu nitelikler bulunmayaca için) bu selbi yapmazdn. mu ö-
renmen gerekir: Suretin pek çok balam olsa bile, bu kitapta özede-

meyi amaçladmz için onlar zikretmedik. ‘Allah hakk söyler ve doru

yola ulatrr :

9321

Bu kelimelerden birisi de zira’dr (kulaç): Bir rivayette Hz. Pey-

gamberin öyle buyurduu bildirilmitir: ‘Kâfirin Cehennemde ensesi-

nin genilii Uhud kadar, derisinin kalnl ise el-Cebbâfn kulacyla

krk kulaçtr.
5 Bu bir ereflendirme tamlamasdr; Allah’n yaratp ken-

disine tamlama yapt miktar. Nitekim öyle denilir: ‘Bu hükümdarn

kulacyla u kadar kulaçtr.’ Bu ifadeyle hükümdarn kulland en bü-

yük ölçüt kast edilir. Bununla birlikte söz gelii hükümdarn kulac -ki

o bir organdr- insanlarn kulacyla ayndr. Hükümdarn bir ölçü biri-

mi yapt kulaç ise normal ölçünün yars veya bir kat kadar fazladr.

u halde o gerçek anlamda hükümdarn kulac deildir. Hükümdarn

kulac, onun ortaya koyduu ve sonra da failine izafe edilen bir ölçü bi-

rimidir. Bunu biliniz. (Hadiste geçen) el-Cebbâr ise «dilde büyük hm
kümdar demektir.

Ayn ey, kadem, yani ayak için geçcrlidir. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘el-Cebbar ayaklarm cehenneme koyar.’ Ayaklar, uzuvdur. Bu
meyanda öyle denilir: ‘Falancamn bu ite aya (kadem’i) vardr.’ ‘O

ite sabittir’ demektir.

Kadem, ayrca topluluk anlamna da gelir. Böylelikle kadem, izafe

olur. Bazen el-Cebbâr’n anlam bir melek olabilir ve o zaman ayaklar

melee ait olur. Çünkü organ Allah hakknda imkânszdr. Allah böyle

bir eyden münezzehtir.

stiva da istikrar (karar klma), kast (yönelme) ve istilâ anlamna

gelir. stikrar, cisimlerin özelliklerinden birisidir, dolaysyla Allah hak-

knda kullanlmas imkânszdr. Sübût anlamnda alnrsa kullanlabilir.

Kast ise irade, irade ise yetkinlik özelliklerindendir. Allah öyle buyu-

rur:
‘

Sonra göe yöneldi .’322 Yani kast etti. ‘Ve Ar üzerinde istiva etti .’
323

Yani onu istilâ etti.

Kukusuz Bir Irak’a istiva etti (istilâ etti)

Klç kullanmadan ve kan dökmeden.
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Rivayet ve ayetler pek çoktur. Bu rivayetlerin bir ksm sahih, bir

ksm zayftr. Bu gibi rivayetlerden her birisinin bir tenzih yorumu

vardr. Bunu dala kolay anlamak istersen, tebih zann veren bir lâfza

yönel, onun ne ifade ettiini veya ruhunu veya ondan meydana gelen

eyi al ve Allah hakknda kullan. Bu durumda bakas tebihe dümü-
ken sen tenzih derecesini elde edersin. te böyle hareket et ve elbiseni

temizle!

Bu rivayederle ilgili bu kadar açklama yeterlidir. Dorusu, bu bö-

lüm uzamtr. •

En Gizli Srr'a En Mukaddes Ruhun Üflenmesi

(Tebih Lâfzlarnn Simgesel Anlamlan)

Hayret eden kii (Hükümdar, Hak), kendi suretine göre ortaya ç-

kp (Adem) tahtnda halifesi olan kiiye hayret etmi, var olmasyla se-

vinmi, onu görmekle gülümsemi, kendisinden yüz çevirmesine öfke-

lenmi, O’na dönmesine tebessüm etmi ve zahirini unutmu, nefes

vermi, övülesi eyleri serbest brakm, mülkünde sabit olmu, takdirle

mülkü üzerinde hükümran olmutur. Böylelikle Hakkn diledii olmu-

tur. Dönü Allah’adr.

Bunlar mücerret ruhlardr. Onlara sra sra dizilmi bedenler bakar.

Kavuma vakti gelip süreler dolduunda, gök parçalandnda, güne

dürüldüünde, yeryüzü baka bir yeryüzüyle deitirildiinde, yldzlar

döküldüünde, iler deitiinde, ahiret ortaya çktnda, insan ve ba-

ka yaratklar çukurda toplandnda, ite bu esnada bedenler övülür,

ruhlar neelenir, el-Fettâh (Açan) tecelli eder, lâmba yanar, arap l-
dar, güçlü sevgi ortaya çkar, bkknlk gider ve gecenin bandan sabah

vaktine kadar kanadar çrplr. Bu ne yüce menzildir, yetkinletirici hal-

den nefislere ulaan ey ne hotur! Allah bizi de onunla nimedendirsin!

***
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Âlemin Yaratl Sebebi, Güzel simlerin Âlemin Bütü-

nü Karsndaki Mertebesi

Yaratln sebebi ve hükümlerinde

Yaratmann gayesi ve salamlnda

Yücelerin gözetmenlerinin yaratl ile

Onun hükümdarlar arasndaki farkta

Bir yaratcy gösteren kantlar vardr:

Hepsi O’nun hükümlerinin altnda ezilmitir.

Samimî dostumuz -Allah ona ömür versin- Anka-i Mugrib ji-

Mârifeti Hatmi’l-Evliya ve emsi’l-Marib ve bir ksmn hacca gitmek ni-

yetiyle dostun yannda bulunduumuzda 1201 (598 h.) ylnda yazm
olduumuz tnâü’d-Devâir diye isimlendirdiimiz kitaplarmzda yazd-

mz âlemin yaratl sebeplerini okumu. Ru esnada hizmetkâr

Abdilcabbar -Allah deerini yükseltsin- yazdm kadarn dostumuz

için kaydetmekteydi. Kitab orada tamamlayaym diye ayn sene bera-

berimde Mekke’ye -Allah onun erefini artrsn- götürdüm. Hâlbuki bu

kitap (Fütuhât- Mekkiyye) bizi Inâü'd-Devâr ve dier kitaplarmzdan

l koydu. Bunun nedeni onu yazma hakknda bize gelen lâhî emirdir.

Bununla beraber baz kardelerimiz ve fakirler, bu konuda arzulu ve

daha çok ey örenmek için hrsl idi. Ayrca bu mübarek ve kymetli

evin bereketlerini -ki buras bereket, hidayet ve açk ayetler mahaüidir-

onlara dönmesini istemilerdir.

Biz de bu konuda deerli dostumuz Ebû Muhammed Abdülaziz

el-Mehdevî’ye Mekke’nin verdii bereketleri ve onlarm en hayrl kulluk

vesilesi, ayn zamanda topraktan yaratlm cansz mekânlarn en erefli-

si olduunu bildirmek istemitik. Belki onun himmeti buraya yönelir ve

daha fazla ilgi duyar. Kendisine bütün hakikatleri toplama özellii veri-

lip de Rabbini gözle müahede eden ve O’na yaym iki ucu kadar yakla-

an kimseye (Hz. Peygamber) bu tam yaknlk ve bol nasibe ramen u
ayet indirildi: ‘De ki: Rabbim ilmimi artr.’324
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Görünmez makam ve müahede mertebelerinin sahibi âlim ve mü-

ahede edenin unu bilmesi gerekir: Mekânlarn lâtif kalplerde bir tesiri

vardr. Hangi yerde olursa olsun, kalp en genel vecdi bulsa bile onun

Mekke’deki vecdi daha tam ve yücedir. Ruhanî menziller derece derece

olduu gibi cisimsel menziller de derece derecedir. Aksi halde, hal sahi-

binin dndakilerde, çamur tan, ayn deil midir? Makam sahibi mü-

kemmel ise tpk. Hakk’n o lcisini ayrt ettii gibi ta ve çamuru ayrt

eder. Hak, toprak ve kerpiçten yaplm bir ev ile tulalar altn ve gü-

mü olan bir evi denk tutar m? Ermi-hakim, her hak sahibine hakkn

veren kiidir. Böyle bir insan, asrnn teki ve vaktinin sahibidir. Kendi-

sini imar edenlerin büyük ksmnn ehvetler olduu bir ehir ile imar

edicilerinin apaçk ayetler olduu bir ehir arasnda çok büyük fark var-

dr.

Acaba dostumuz, kalplerimizin vecdlerinin baz mekânlarda dier-

lerinden daha fazla olduu görüümüze katlmaz m? Dostumuz, Tu-

nus’un dousunda deniz kenarnda yaplm yüksek yapl evlerde halvet

etmez, ehrin kapma yakn kabirlerin ortasndaki zaviyelerde kalrd.

Bu yerler huzuru güçlendirir. Bunun sebebini sorduumda, öyle cevap

vermiti: ‘Kalbimi burada dier yerlerden daha çok buluyorum.’ Ku-
kusuz ben de eyhin söylediini orada tecrübe ettim.

Dostum -Allah kendisine uzun ömür versin- bunun nedeninin ya o

esnada oray imar eden saygn melekler ya da doru sözlü cinlerden ya

da orada yaayp sonra ayrlm kimsenin himmetinden kaynaklandm

biliyordu. Bu gibi yerlere örnek olarak,, iyilerin evi diye isimlendirilen

Ebû Yezd'in evi veya Cüneyd-i Badadî’nin unû^iye’deki zaviyesi, bn
Edhem’in Yakîn’deki maarasn verebiliriz. Bu diyardan göç edip eser-

leri mekânlarda baki kalan salih kimselerin mekânlar latif kalplere tesir

eder. Bu nedenle mesciderin deeri, ecrin katmerleniinde deil, kalbin

vecdinin artnda ortaya çkar. Bu balamda, kalbini bir mescitte baka

bir mescide göre daha çok bulursun (vccd içinde olduunu görürsün)

.

Bunun nedeni mescidin kendisinden yapld etrab (toprak) deil,

etrâb (akran) ile oturmak ya da onlarn himmederidir. Kalbinin vec-

dinde çar ile mescit arasnda fark görmeyen kii, makam sahibi deil

hal sahibidir.
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Keif ve bilgi bakmndan undan kuku düymuyorüm: Bilgi ve

mertebede derece derece olmalarna ramen melekler bütün yeryüzünü

imar etseler bile, en üst mertebede bulunup bilgi ve marifetleri cn çok

olanlar, Mescid-i Haram’ imar eden meleklerdir. (Yine kuku duymu-

yorum ki) Seninle oturan kim ise vecdin ona göre gerçekleir. Çünkü

insanlarn himmetleri. kendileriyle oturann kalbine etki eder. nsanlarn

himmetleri ise mertebeleri ölçüsündedir. Üstünlük himmetler bakmn-

dan ise kukusuz bu evi (Kâbe’yi) velilerin dnda yüz yirmi dört bin

(124.000) peygamber tavaf etmitir. Rinaenaleyh her peygamber ve ve-

linin bu eve ilimi bir himmeti vardr.

Bu ehir, haram ehirdir: Çünkü o Allah'n dier evlere kar seçti-

i evidir ve bütün mabetlere kar öncelik srrna sahibidir. Nitekim Al-

lah öyle buyurur:
£
insanlar için yaplm ilk ev mübarek Mekke’de yapl-

m olandr. 0 âlemlere hidayettir ve onda apaçk ayetler ve brahim’in ma-

kam vardr. Oraya giren kii (korkulan her eyden) emindir.’ Bu gibi ba-

ka ayetler zikredilebilir.
•

Dostumuz -Allah kendisine ömür versin- bu kymetli haram ehri

ziyaret ederse daha önce hiç görmedii ve akima bile gelmeyen bilgi ve

nimetler bulurdu.

Dostumuz, nefsin bilgisinin suretine, bedenin ise amelinin suretine

göre diriltileceinin bilir. Mekke’deki amelin sureti ise baka ehrde-

kinden daha yetkindir. Bir kalp sahibi, bir aat bile Mekke’ye girseydi

yine bu durum gerçekleirdi. Bir de ona komu olsa ve oraya yerleip

bütün farz ve ibadetleri orada yerine getirse nasl olurdu? Kukusuz
onun buradaki hali daha tam ve açk, kendisine gelen bilgiler daha du-,

ra, tatl ve sevimli olurdu. Çünkü dostum, mekân ve mizaçlara göre

artma ve eksilmeyi hissettiini, bu durumun ise daha önce belirttiimiz

gibi, o mekâna yerleik eyin hakikatine ve himmetine raci olduunu

bildiini bana bildirmiti.

Biz bu bilgi daimin, yani mekânlar bilmek, (mekânlara göre) art-

ma ve eksilmeyi hissetmenin arifin bilgisinin taml, makamnn yük-

seklii, eyadan üstünlüü ve temyiz gücünden kaynaklandndan üp-
he duymuyoruz. Allah, dostumuz için bu konuda iyi bir eser takdir

eder, ona bu konuda güzel haber ihsan eder. Çünkü Allah bunu yapar

ve buna kadirdir.
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»

(lâhî simler ve Hakikatler)

Bilmelisin ki: Allah bizi, seni ve bütün Müslümanlar baarya er-

dirsin! Keif ve hakikat ehlinden Allah’ bilenlerin büyük ksm, âlemin

yaratl sebebi olarak sadece Kadîm’in ilminin onun yaratlna ilime-

sini bilir. Onlara göre, Allah var edeceini bildii eyi meydana getirir.

nsanlarn büyük ksm burada durur. Biz ve Allah’n örendiklerimizi

örettii kimse ise hiç kukusuz, bunun dnda baka eyleri de bilir.

öyle d: Aleme hakikat ve bamdan itibaryla ayrm (mufassal) hal-

de baktnda, 'onun hakikat ve bantlarnn snrl, menzil ve mertebe-

lerinin belli ve cinslerinin benzer ve farkl arasnda sonlu olduunu gö-

rürsün. Bu durumu örendiinde, bu iin ince bir srr ve alacak bir

durumu olduunu da örenirsin. Onun hakikati, düünce ve teorik ak-

ln aratrmasyla deil, keif ilimlerinden verilmi bir bilgi ve himmet-

lere elik eden mücâhedelerin neticesiyle alglanabilir. Ancak o

mücâhede sahibinin bulduu duyarllk ve durulukta etkindir.

Bilmelisin ki: Allah sana hikmetlerin srlarn öretsin ve bütün ha-

kikatleri toplama özelliini ihsan etsin! Adedi belli isimlerin üzerinde

olmakla birlikte mutluluk vermesi bakmndan onlarn aasnda bulu-

nan özel isimler, bu âlemde etkin isimlerdir. Bunlar, kendilerini Haktan

bakasnn bilmedii ilk anahtarlardr. Her hakikatin kendisine özgü bir

ismi vardr.

Hakikat derken bir hakikat cinsini kendinde toplayan eyi kastet-

mekteyim. O hakikatin Râbbi, söz konusu isimdir. Bu hakikat onun

kuludur ve onun teklifi altndadr Bundan baka bir ey yoktur. Bir ey
pek çok ismi birletirmi olsa bile, i sandn gibi deildir. Çünkü sen

o eye baktnda onun baz yönlerden delâlet ettii bu isimlerin kar-
snda bulunduunu görürsün ki, onlar zikrettiimiz hakikatlerdir. Buna

öyle örnek verebiliriz: Bir mevcut hakknda onun cevher i fert, yani

bölünmeyen parça gibi bölünmeyen birey olduu hükmü senin için sa-

bit olur. Bununla beraber onda farkl hakikatler bulunur. Bu hakikatler,

kendi saylarnca ilâh isimleri talep eder. Söz konusu eyin var edilme

hakikati, el-Kâdir (kudret sahibi) ismini, salamca yapl yönü cl-

Alim ismini, onun seçilmesi el-Mürîd (irade sahibi) ismini, ortaya çk-

mas el-Basîr (basiretli) ve er-Râî (gören) isimlerini talep eder vb. Cev-

her tek olsa bile, bu ve zikretmediimiz baka yönler kendisine aittir.



278 Fütuhât- Mekkiyye I

Her yönünde ise kendilerine göre isim talep eden pek çok yönü vardr.

te bu yönler, bize göre hakikatler ve ikincil eylerdir. Bunlar ören-

mek güç, tam olarak ortaya çkartmak ise daha da güçtür.

(lâhi simlerin Analar)

Bilinmelidir ki: simleri âlemden arayanlarn yönlerini düündü-

ümÜ2de, onlar çokluklar üzere brakrz (Âlemdeki eylerin says lâ-

hî isimlerin says kadardr ya da bunun tersi). Bunu dikkate almayp

müstani kalnamayacak ana meselelere döndüümüzde, unu biliriz:

Ana isimlerin dayand bir takm isimler vardr ki, bunlar ayn zaman-

da isimlerin analardr. Böylece inceleme kolaylar, maksat tamamlanr.

Bu analardan kzlara geçi yapmak kolaylat gibi kzlar annelerine

döndürmek de kolaylar. Ulvî ve sîiflî âlemde bilinen bütün isimleri in-

celediimde, onlarn kelâm ilmi bilginlerine göre sfatlar diye ifade

edilmi yedi isim tarafndan içerildiini görürsün. Biz, bu konuyu

naü'd-Devair diye isimlendirdiimiz kitabmzda zikrettik.

Bu kitaptaki gayemiz, sfadar diye ifade edilen bu yedi ismi açkla-

mak deildir. Bunun yerine, bu kitapta âlemin yaratlnda gerekli

isimleri açklamak istedik. Nitekim Hakk sadece mevcut, bilen, irade

eden, kâdir ve diri olmas itibaryla bilmede akln kantna: muhtacz.

Buna ilâve edilecek her ey, teklif (yükümlülük, eriat) tarafndan gerek-

tirilir. Peygamberin gelii, el-Mütekellim (konuan) olarak Allah’ bil-

memizi salamtr. Teklif ise Allah’ es-Semi’ (iiten), el-Basîr (gören)

ve benzeri isimlerle bilmemizi salar. Bu balamda, isimler hakknda

bilgisine muhtaç olduumuz ey, âlemin varlna aittir. Söz konusu

isimler, isimlerin Rableridir. Dier isimler ise tpk bu Rab isimlerinin

birbirlerinin koruyucusu olmas gibi, onlarn koruyucusu olan isimler-

dir.

simlerin analar unlardr: el-Hayy (diri), el-Alim, el-Mürîd (irade

eden), el-Kâil (söyleyen), el-Cevâd (cömert), el-Muksit (hakk gözeten,

adaletli). Bu isimler, iki lâhî ismin kzlardr: el-Müdcbbir (yöneten,

düzenleyen) ve el-Mufassl (ayrntlandran). el-Hayy ismi, varlndan

önce ve sonra anlaman ispat eder. el-Alim ismi ise varlnda hikmete

göre var olman, varlndan önce ise takdir edilmeni salar. el-Mürîd

ismi, senin rcçilmcni saclar. el-Kâdir, senin yok oluunu ispat eder. el-

Kâil kadimliini ispat eder. el-Cevâd, yaratln ispat eder.
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Bunlar, var olmalar kaçnlmaz hakikatlerdir. Dolaysyla, onlarn ,

Rableri olan isimler de bulunmaldr: el-Hayy ismi, Rablerin ve

merbûblarm (Rabbin kulu, terbiye edilen) rabbidir. O, imamdr. Onu
mertebede el-Alim ismi takip eder. el-Âlim ismini ise el-Mürîd, onu el-

Kâil, el-Kâil’i el- Kadir, el-Kadir’i el-Cevâd takip eder. Sonuncusu ise el-

Muksid ismidir, Çünkü o, mertebelerin Rabbidir, o varlk menzillerinin

sonuncusudur. Dier isimler ise bu imam Rablerin emri altndadr.

(lâhî simlerin Analar)

Âlemi var etmede bu isimlerin Allah ismine yönelilerinin sebebi,

hakikatleriyle birlikte (zikretmediimiz) kalan isimlerdir. u var ki,

âleme bakmakszn isimlerin analar dört isimdir: el-Hayy, el-

Mütekellim (konuan), es-Semi’ ve el-Basîr. Çünkü Allah kendi kelâm-

n iitip zatn gördüünde, âleme bakmakszn varl kendi zatnda

yetkinlemitir. Biz, burada sadece âlemin varlnn dayand isimleri

ele almak istedik. Hâlbuki karlatmz isimler çoktur. Bu nedenle

onlarn Rablerine yöneldik ve kendi mertebelerinde onlar örendik.

Böylece, zikrettiimiz ve müahede ettiimiz tarzda ortaya koyduu-

muz bu isimlerden bakasn görmedik. Böylelikled varlklarmz var

etmede isimlerin Rablerinin Allah ismine yönelmesinin sebebi, dier

isimler oldu.

Bu âlemin talebine karlk vermek için ayaa kalkan ilk isim, el-

Melik isminin dileiyle Allah'n el-Müdebbir ve el-Mufassl isimleriydi.

Bu iki isim, öncesel bir yokluk söz konusu deilken, bilenin nefsinde

örnein kendisinden var olduu eye yönelmitir. Burada söz konusu

olan öncelik, bir varlk öncelii deil, mertebe önceliidir. Mertebe ön-

celiine örnek olarak, gündüzün balangc günein douuna bitiik ol-

sa bile, günein doumunun gündüzün balangcna önceliini verebili-

riz. Fakat gündüzün var olmasndaki nedenin günein doumu olduu
bellidir. Kukusuz bu var oluta ona bitimitir. te (yaratl) durumu

da böyledir.

(Konuya dönersek) Bu isim (el-Müdebbir ve el-Mufassl), öncesel

bir bilgisizlik ya da bilginin yokluu (bilgisizlik) olmakszn âlemi ted-

bir ve tafsil edip, örnein sureti bilenin nefsinde meydana geldiinde,

Allah’n el-Âlim ismi, bu esnada o örnee ilimitir. Bu durum, mevcut

olmad için görülmese bile âlemin varlnn kendisinden alnd su-
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rete Allah’n bilgisinin ilimesine benzer. Bu konuyu ‘âlem nereden var

olmutur5
bahsinde açklayacaz.

(Âlemin lk simleri)

Âlemin ilk isimleri, bu iki lâhî isimdir. el-Müdebbir, takdir edilmi

yaratma vaktini gerçekletiren isimdir. Ardndan el-Mürîd ismi, el-

Müdebbir isminin ibraz ettii tarzda ona iliir. Bu iki isim âlemde her

neyi meydana getirse dier isimlerin katlmyla gerçekletirir. Fakat di-

er isimlerin katlmas, bu iki ismin perdesi ardndan gerçekleir. B
nedenle bu iki ismin imaml sahih olmu, dier isimler ise örnein su-

reti ortaya çkncaya kadar bunun farkna varamamtr. Suret ortaya ç-

knca, dier isimler onda (âlemdeki) kendilerine uygun hakikatleri

görmü, böylece her isim, örnein suretindeki kendi hakikatine âk
olmu, fakat ona etki yapamamtr. Çünkü bu örnein içinde ortaya

çkt mertebe, bnü vermemitir.

Böylelikle bu ak ve sevgi, otoritelerinin ortaya çkmas ve gerçek

anlamda var olmalar için, kendilerini bu örnein suretini var etmek

için çalmaya ve bunu arzulamaya -sevk etmitir. Çünkü güçlü bir insa-

nn kahr altnda zelil olup otoritesini
,

geçerli klacak ekilde kendisine

egemen olaca güçlü bir insan bulamamasndan daha ar bir i yok-

tur. Ya da, zenginliine muhtaç kimseyi bulamayan zenginlikten daha

ar bir durum yoktur. te bütün lâhî isimler böyledir. Böylelikle, di-

er isimler kendi Rablerine, yani zikretmi olduumuz yedi imama ilti-

ca etmitir. Onlar, kendisini bilenin zatnda müahede ettikleri bu ör-

nek suretini var etmek istemitir. Söz konusu örnek âlem diye ifade edi-

lir.

(simler Zat Bakmndan Bir, limeler Bakmndan se Farkldr)

Bir insan unu iddia edebilir. Ey muhakkik! Nasl olur da bütün

isimler o örnei görebilir? Hâlbuki onu sadece el-Basîr (gören) isrri

görebilir, dier isimler deil. Her isim, kendisinden baka bir ismin sa-

hip olmad bir hakikate sahip deil mi?

Buna cevap olarak deriz ki: Allah seni haarya erdirsin, bilmelisin

ki: Her lâhî isim, bütün isimleri içerir ve her isim kendi anlamnda bü-

tün isimlerle nitelenir. u halde her isim, bilgisinde ve ufkunda el-
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Hayy, el-Kadir, es-Semî, el-Basîr ve el-Mütekdlim’dir. Aksi halde, her

lâhî isim kendi kulu için bir Rab nasl olabilirdi? Heyhat ki heyhat!

u var ki, burada farkna varlmayan bir sr vardr. öyle ki: Bu-

day tanelerinde u durumu kesin olarak örenmisindir Bir buday ta-

nesi dierinin ayn olmadm bildiin halde her tanede kardeinde bu-

lunan hakikader bulunur. Bununla birlikte onlar, birbirlerine benzer

olduu için, benzer hakikaderi içerir. Artk bu iki tohumu ayrt edip bu

tohum unun ayn deildir demeni salayan o hakikati aratr! Bu du-

rum birbirlerine benzemeleri yönünden, bütün benzerlerde yaygndr.

lâhî isimlerin durumu da böyledir: Her isim, dier isimlerin içermi

olduu hakikatleri kendinde toplar. Bunun ardndan, buday tanelerini

ve benzer her eyi ayrt etmeni salayan özellik nedeniyle, herhangi bir

ismin baka bir ismin ayn olmadm kesin olarak bilirsin,

Bu konuyu iyice aratr ki, onu fikir vastasyla deil zikir vastasy-

la örenesin.

u var ki, ben daha önce hiç kimsenin dile getirmedii, belki de

daha önce hiç kimsenin örenmemi olduu ve sadece bana tahsis

edilmi bir gerçei sana öretmek istiyorum. Benden sonra da, bu bil-

ginin bana verildii mertebeden bir bakasna verilip verilmeyeceini

bilmiyorum? Bir insan benim kitabmdan söz konusu gerçei aratrp

örenirse bu durumda ben onun Öretmeniyim, benden öncekiler ise

onu örenememitir .

325 1

Bu bilgi udur: ki benzeri ayrt etmeni salayan lâtife (sr) kendi-

sinde bulunmakla birlikte, her ilâh isim, daha önce ortaya koyduu-

muz gibi isimlerin hakikatlerini kendinde toplar ve onlar içerir. Söz ge-

iimi, el-Mün‘im (nimetlendiren) ve el-Muazzib (azaplandran) isimleri

-ki bunlar zâhir ve bâtndr- bu isimlerden her birisi bandan sonuna

kadar koruyucusunun326 içermi olduu her eyi içerir. u var k, isimle-

rin Rableri ve onlarn dndaki isimler üç mertebedir. Bir ksm isimle-

rin Rablerinin derecelerine katlan isimlerdir. Dieri, tek bir dereceye

sahip olan derecedir. Bir ksm ise el-Mün‘im isminin derecesine, bir

ksm ise el-Muazzib isminin derecesine tayin edilmitir.

te âlemin isimleri, bu kadardr. Yardmcmz Allah’tr.

Bütün isimler bu imam isimlere, imam isimler ise Allah ismine yö-

nelir. Allah ismi ise kendisinden istedikleri eyi yerine getirmesini dile-
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yerek zat’a yönelir. Lütuf ve cömertlik sahibi zat, bu dilee isimlere

muhtaç olmay bakmndan karlk vermi ve Allah ismine öyle de-

mitir: ‘imam isimlere söyle! Hakikatlerinin gereine göre âlemi ortaya

çkarmaya yönelsinler.’

Ardndan Allah ismi, imam isimlerin yatma çkm ve haberi ken-

dilerine bildirmitir. Bütün isimler sevinç ve neeyle ie kovulmu ve

sürekli böyle kalmlardr. Onlar, elinizdeki kitabn altnc bölümünde

zikrettiimiz mertebeye bakmlar vc -Allah izin verirse- daha sonraki

bölümlerde zikredeceimiz ekilde âlemi meydana getirmilerdir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’327

***

BENC BÖLÜM
Besmele'nin ve Fatiha Suresinin Tüm Yönlerden Deil,

Herhangi Bir Yönden Srlarnn Bilinmesi.

simlerin besmelesi iki görünümlüdür

Hakikati baki klma ve yok etme arasnda.

Karncann kiparçaya ayrlmasndan korkarak

0 kiiye söz söyleyene (karnca) göre ise böyle deildir.

Karncann sözüne gülen o kii demitir ki:.

'Bir hakikatten sonra talep edilen bir eser mi?

Ey nefsim, ey nefsim! Dosdoru ol, kukusuz

Karncamzdan iki kabzay gördün.

Hamd’de de böyledir, artk ona övgü diz

Dilersen seni iki cennetle nimetlendirmesini!

Birisi, bütünü parlak bir altndan

Kardei ise gümütendir.
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Ey yüce Kur’an’n anas (Fatiha suresi)!

Hiç ikifrkann ayrl bir yönden görülür mü?

Sen bizim için seb-i mesânîsin (ikili yedi)

Sadece Efendimizin tahsis edildiisin

Artk sen saknanlar için rehberlik anahtarsn

Sana dümanlk eden ise iki frkaya tahsis edildi.

imdi, varln ve âlemin yaratlnn bilgisini açklamak istiyoruz:

Bize göre âlem, büyült mushaftr. Büyük Mushaf, Kur’an Hakkn sözlü

okumas oldua gibi, Hakkn bize okuduu hal okumasdr. Bu Mus-

haf, açlm varlk sayfasnda yazlm ve rakamlanm harflerdir. Yaz-

mak, kendisinde sonsuza dek ve bitmeden sürer. Allah yüce kitabn Fa-

tiha suresiyle açt ve bu da, yani hakknda konutuumuz âlem de bir

kitap olduu için, söze Fatiha’nn srlaryla balamak istedik.

Besmele (Bismillah, yani Allah’n Adyla), fatiha’nn açldr.

Besmele, fatihann ilk ayeti ya da âlimler arasmda mehur görü ayrl-

m dikkate alrsak, bir ek gibi onun ayrlmaz parçasdr. Binaenaleyh

besmele’den söz etmek gerekir. Muhtemelen Hakkn kelâmyla bereket-

lenmek niyetiyle, Bakara suresinin ayetlerinden, yani iki veya üç ayetten

söz ederek balayacaz. Sonra, Allah izin verirse bahsin dier bölümle-

rini ortaya koyacaz.

(Besmele ve Fatiha’mn Girii)

Daha önce belirttiimiz gibi, ilâh isimler âlemin varlk sebebi ve

âlemde egemen ve etkin eyler olduklar için, Bismiüâhirrahmanirrahîm

(besmele, Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla) bize göre gizli bir

mübtedanm (balangçtaki isim) haberi olmutur. 32
® Söz konusu bala-

ma, âlemin varlnn balamas ve ortaya çkmasndan ibarettir. Buna

göre Allah Teâlâ âdeta öyle demek istemitir: Alemin ortaya çk,
BismiUahirrahmanirrahîm’dir. Baka bir ifadeyle, Rahman ve Rahim

Olan Allah’n Adyla âlem ortaya çkmtr.

Besmele, üç ilâh isme tahsis edilmitir, çünkü hakikatler bunu ge-

rektirmitir. Allah ismi bütün isimleri toplayan isimdir. er-Rahman,

genel bir niteliktir. Binaenaleyh Allah, dünya ve ahiretin Rahman’dr.

Bu genel rahmet ile Allah âlemdeki her eye dünyada rahmet eder.
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Ahirctte rahmet ancak mutluluk avucuna tahsis edildii içi, bu

rahmet, kardei olan dier rahmetten ayrlr. Dünyada ise rahmet kar-

k idi: Kii kâfir doup mümin ölebilir. Baka bir anlatmla ehadet

âleminde kâfir olarak yetiebilir ya da bunun tersi olabilir. Âlemin bir

ksm, doru haber vastasyla dier avuçtan ayrmtr. Böylelikle er-

Ralîm ismi, aliret hayatnda iman eden herkese tahsis edilmitir. Âlem

bu üç isim vastasyla, Allah isminde genel, er-Rahman ve er-Rahîm

isimlerinde ise ayrntl olarak tamamlanmtr.

Sana zikrettiimiz meseleyi iyice aratr. Çünkü ben, daha önce ta-

ahhüt ettiim Besmele’nin ve Fatiha suresinin içerdii baz srlara gir-

mek istiyorum. Artk açklamaya balayabiliriz, öyle derim:

(Ba Harfinin Simgesel Anlam)

Bismi (bi-ismihi, Allah’n adyla): Varlk Ba harfi ile zuhur etmi,

nokta sayesinde ibadet eden ettiinden, âbid mabuddan ayrmtr.

mam iblî’ye (r.a) sorulmu:

-‘Sen iblî misin?’

Yant vermi:

-‘Ben Ba harfinin altndaki noktaym.’
J

Bu ifade, bizim nokta ayrmak içindir (âbid ve mabudu) deyiimi-

zin ayndr. Söz konusu ayrm, kulun kulluk hakikatinin gerektirdii

ekilde var olmasdr. eyh Ebû Medyen (r.a) öyle derdi: ‘Her ne gör-

dümse üzerinde Ba yazlyd.’

Bütün varlklara elik eden Ba harfi, cem ve vücûd (vâhidiyet mer-

tebesi) mertebesinde Hakkn mertebesindendir. Yani, her ey Ba harfi

vastasyla var olmu ve ortaya çkmtr. O, ayn zamanda ehadet âle-

mindendir. Ba, Ba gelmeden önce isimde bulunan vasi hemzesinin ye-

rini almtr. Ba ona eklendiinde ise sakin harfe uygun olmad için

kendisine gerek duyulmutur. BÖylece kudret diye ifade edilmi hemze

harekeli olarak çekilmi -ki o varlktan ibarettir- ve nutka ulatrlmtr.

Nutk ise yoktan var etme ve yaratmadr. Sakin (harekesizlik) ise yok-

luktur. Bu, sonradan yaratlmn yok iken var olma vaktidir ki, o da

(Bismi’deki) Sin harfidir. Böylece yokluk, harfler âleminde varln
simgesi olan Mim harfi sayesinde mülke girdi: ‘Ben sizin Rabbiniz deil

miyim. Onlar da ‘evet Rabbimizsin’ demitir .’319
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(Ba ve ElifArasndaki Fark)

Ba harfi, vasi hemzesinin, yani ezelî kudretin yerini alm, Ba’nin

harekesi de, var etme anlamndaki hemzenin harekesi olmu, Ba ve vasi

Elifi arasnda fark meydana gelmitir. Çünkü Elif zat, Ba ifan ifade

eder. Bu nedenle altndaki nokta sayesinde yaratl için Eliften daha

hak sahibi olmutur. Nokta, var olanlardr. Böylece Ba harfinde üç tür

meydana gelmitir: Ba’nn ekli, nokta ve hareke. Âlemler ise üçtür.

Orta âlemde belirli bir vehmetme bulunduu gibi Ba’nn noktasn-

da da ayn durum vardr. Ba melekût, nokta ceberut, hareke ise ehadet

ve mülk âlemindendir. Ba harfinin yerini ald dümü Elif ise her eyi

var eden hakikattir. Söz konusu hakikat, kendisinden bir rahmet olarak,

Ba’nn alnndaki bir nokta vastasyla perdelenmitir.

Bu bölümdeki bütün meseleleri özetleyerek ele alacaz. Buna göre

bismi ve (Bakara suresinin ilk harfleri olan) Elif-Lam-Mim birdir.

(Elifin Simgesel Anlam)

Bism’deki Elifin kra bismi rabbike (rabbinin adyla oku)
330 ve

bismillahi mecrâhâ (Geminin yüzüp gitmesi, Allah’n adyladr) 331 ifade-

lerinde Ba ve Sin arasmda ortaya çknm gördük. Hâlbuki Sin ve Mim
harfleri arasmda gözükmemitir. Elif gemiden söz eden ayetteki

bismillahi mecrâhâ ifadesinde ortaya çkmasayd, gemi yürümez, ikra’

bismi rabbike ayetinde ortaya çkmasayd, hiçbir benzer kendi hakikatini

bilemez ve suretini göremezdi.

Artk gaflet uykusundan uyan ve kendine gel!

Elifin surelerin banda kullanm artnca, söyleyite onun yerini

alan benzeri nedeniyle kendisi düürülmütür. Benzeri, Ba harfidir.

Böylece benzer, yani Ba harfi, Sin harfinin aynas, Sin ise misal haline

gelmitir. te terkip nizam, bu sraya göre düzenlenir.

Elif, Sin ve Mim harfleri -ki bunlar bakalatrma ve fiillerin nite-

liklerinin mahallidir- arasnda ortaya çkmamtr. Çünkü orada Elif or-

taya çkm olsayd, Sin ve Mim harfleri yok olurdu. Çünkü bu iki harf,

Ba harfi gibi, Kadîrrfin ayrlmaz özellii deildir. Böylelikle Elifin on-

lardan gizlenmesi, kendilerine bir rahmettir. Çünkü bu durum onlarn

varlklarn sürdürme sebebi olmutur. Allah öyle buyurur: ‘Bir vahiy
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veya perde vard veya elçi göndermek olmakszn Allah hiç kimse ile konu-

mamtr Elif, elçidir. Ba, Sin ve Mim harfleri ise bütün âlemdir (do-

laysyla Elif harflerinin bu harflerle bir aradal belli ekillerde olabi-

lir).

(Ba harfinin Mim’deki levi)

Ba harfi Mim’i yaratlma benzerlik yoluyla kesre yapar. Çünkü

Mim, mülk âlemidir ve bu âlem kulluk diyardr. Ba o âlemi kesre yap-

mtr: Yani ona kendisini bildirmi ve kendi hakikatine onu vakf kl-

mtr. Binaenaleyh her ne zaman Ba var olursa Mim harfi de teslimiyet

makamnda var olur.

Ba harfi geçici bir nedenle kaybolursa -ki bu geçici neden Mim har-

finin iman makamna yükselmesidir- ceberut âleminde sebbih’i-sme

rabbike’l-a'la (rabbinin yüce ismini tespih et) ve buna benzer ifadelerde

Mim harfini fetha yapar. Böylelikle benzerin ortaya çkmas için mahalli

arndrmakla memur olur. Bu balamda ona öyle denilir: ‘Rabbinin yü-

ce ismini tespih et.”“ Ki o seni lâhî maddeler vastasyla besleyendir, do-

laysyla Rabbindir. Böylelikle Mim harfini fetha yapar. Elif harfi de gö-

rünür hale gelir ve Ba kaybolur. Çünkü tespih emri ona yönelmitir, o

ise bunu yerine getirecek güce sahip deildir. Ba ise Mim harfinin ken-

disi gibi bir yaratlmtr. Yaratlmn ise hakikatlere göre, asla fiili yok-

tur ve Mim harfinin emre balanmas gerekir. Dolaysyla kadîm fail

olan Elifin ortaya çkmas arttr.

(Elifin Ortaya Çkmas)

‘Rabbinin ismini tenzih et
’ ayetinde Elif ortaya çkm, kudret Mim

harfinde tespihi meydana getirmi, o da, kendisine emredildii gibi tes-

pih etmitir. Bunun üzerine Mim’e ‘en üstün’ denilmitir. Çünkü Mim
Ba harfiyle beraber en aadadr. Bu makamda ise ortadadr. Bir kimse

benzerini ya da kendisinden daha aada bulunan birisini tespih etmez.

Dolaysyla tespih edilenin üstün olmas kaçnlmaz bir durumdur.

Ad geçen sureyi (A‘la suresi) tefsir ediyor olsaydk, srlarn ortaya

koyardk.

Mim harfi, kendiliinde münezzeh oluncaya kadar bu makamda

bulunur. Çünkü herhangi bir kimsenin tenzih ettii, tenzih edenin ten-
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zihinden de münezzehtir. Dolaysyla bu tenzihin tenzihi yapana dön-

mesi gerekir ki, bu durumda tenzihi yapan en üstün olur. Çünkü Hak-

ka gerçek anlamyla en üstün ismi verilemez. En üstün, göreli isimler-

den (üstün-cn üstün) ve bant yönlerinden birisidir. Dolaysyla Hak,

en üstün ya da en düük ya da en orta olamaz. Allah böyle bir eyden

münezzeh ve mütealdir! Bilakis, en üst, en orta ve en aa yönlerinin

O’na nispeti birdir.

Mim, münezzeh olduunda emrin snrndan çkm, duyma per-

desini am, en yüce makam elde etmitir. Böylelikle Mim, el-

Kadîm’in müahedesine yükselmi, ‘

Celâl ve ikram sahibi Rabbinin ismi

münezzehtir334 ifadesiyle kendisinden tam övgü meydana gelmitir.

sim, isimlendirilenin ayn olduu gibi, kul da efendinin ayndr.

‘Allah karsnda tevazu.göstereni Allah yükseltir.’ Sahih bir rivayette ise

Hakkn kulun eli, aya, dili, görmesi ve duymas olaca bildirilmitir.

Gerçekte ise Mim harfi bismi’deki Ba harfinden etkilenmeyi kabul et-

memi olsayd, sonuçta onun adna tebareke’smü (ismi mübarektir) ifa-

desinde belirtilen yükseklik meydana gelmeyecekti.

(Besmele’deki Üçleme)

Bilmelisin ki: Bismi ifadesindeki her harf, âlemlerin tabakalarua

göre, üçlüdür. Ba’nn ismi, Ba, Elif ve Hemze’dir. Sin ismi. Sin, Ya ve

Nun’dur. Mim ismi, Mim, Ya ve Mim’dir. Ya, Ba’nn ayndr ve o nida

kapsndaki kulun hakikatidir.
335 O halde bu varlk (harfler âlemi) ne

kadar deerlidir ve ibadet eden ve edilen ksmlaryla nasl snrlanm-

tr. te bu, karsnda zddn bulunmad salt bir üstünlüktür. Çünkü

Hakkn varlnn dndakiler ve kulun varl, bir hakikate sahip olma-

yan mutlak yokluktur.

Bismi’deki Sin harfi, muhtaçlk ve yoksulluk horluu altnda sa-

kin
336olmutur. Allah Teâlâ ‘Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmitir

’337

buyurduunda peygamberin itaati altnda sakin olduumuz gibi (sü-

kun), böylelikle bismi ifadesindeki Sin, Ba’dan kesin inanc telakki et-

mek için, sakin oldu, Sin harfi, sakin olmadan önce harekeli olsayd,

kendi bama zorbalar, bir (benlik) dava güdecek diye onun adna kor-

kulurdu. Hâlbuki o, (bu gibi eksiklerden) mukaddes Sin’dir! Bu neden-

le sakin olmutur.
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Sin harfi, Ba’dan istenilen hakikati telâkki ettiinde ise hareke ve-

rilmitir. Böylece Sin baz yerlerde ancak Ba harfi kaybolduktan sonra

harekelenmitir. Çünkü örencinin eyhin huzurunda herhangi bir me-

selede konumas, saygszlktr. Ancak eyh, kendisine emrederse konu-

abilir. Bu durumda emre uymak, edeptir.

Sin Ba’dan ayrrken en yüce (daha önce bahsi geçen tespih ma-

kam, Rnbbinin en yüce adn tespih et) makamda kendisi için meydana

gelmi eyden ararak, iddia sahiplerine öyle der: ‘Kibirlenenleri ayet-

lerimden yüz çevirteceim .’338 Ardndan, kendisine itaat eden kimse için

merhamet ve yumuaklkla harekelenmi339 ve öyle demitir: ‘Selâmün

aleyküm, tbtüm (Size selâm olsun, iyi iler yapanz, orada kalclar ola-

rak giriniz.)’
310 Kast ettii yer, Ba’nn mertebesidir. Çünkü cennet, pey-

gamberin mertebesi iken görme yeri Hakkn mertebesidir.

Artk, dürüst ol ve kabul et, böyle yaparsan kefedersin ve katlr-

sn!

Söz konusu bu mertebe (Ba’nn mertebesi) Sin harfini arzulad

Elif harfine tayacak olan mertebedir. Binaenaleyh peygamber seni Al-

lah’a intikal ettirdii gibi onun mertebesi de -ki onun mertebesi cen-

nettir- Hakkn mertebesi olan Kesib’e (Yaknnda olan) ulaünr.

(Besmeledeki Dümü Tenvin)

Bilmelisin ki: Bismin ifadesindeki tenvin, kulluu gerçekletirir ve

bölünmeye gönderme yapar. simden tenvin çktnda, apaçk hak e-

reflendirmek ve temkin izafesiyle kendisini seçmi ve öyle buyurur:

‘Bismillah (Allah’n Adyla).’ Böylece lâhî mertebeye tamlama yapld
için kula ait tenvin dümütür.

Söz konusu tenvin, ahlaklama tcnvini olduu için, kulun onu elde

etmesi mümkün olmutur. Aksi halde, sükûn' onun için daha iyidir.

Bunu bilmelisin!

Dokuzuncu ksm tamamlanmtr.
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Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Adyla

VASIL

(Srlar Bakmndan Besmele)

Ey doruya ulamak isteyen kii! Öncelikle bu kelimede bulunan

harfleri örenmen gerekir, Allah izin verirse o zaman harflerden söz

edebiliriz. Bu kelimenin harfleri. Elif, Lam, Lam, Elif, He, Vav’dr.

Bunlar açklarken önce simgesel özet bir açklama yapacam, ardndan

bileik âleme göre anlalmas kolaylasn diye açklamaya girieceiz.

Kul, zorda kalan ve snan kimsenin balanmas gibi. Elif harfine

ilimitir. Böylelikle ilk Lâm onu bir ekilde ortaya çkartm, ona yok-

luktan kurtulu ve necat imkân salamtr. Kulun ortaya çkmas sahih

olup varla nuru yaylnca ve isimlendirilene ilimesi salih olup isim-

lerle ahlaklamas geçersiz kalnca sonraki Elif harfini görmekle ikinci

Lâm, geriye hiçbir kalnt kalmayacak ekilde kendisini silmitir Bunun

amac, bilmecenin kendisine açlma umududur.

Sonra, He’den sonraki Vav istenileni gerçekletirmek için gelmi,

(Allah isminin son harfi olan) He, kullarn inadama nedeniyle yok olu-

undan sonra Hakkn var olduunu göstermek için kalmtr. Artk bu,

en yüce isimlendirilenin vaktidir.

Bu, seyredenlerin (Allah’a giden salikler) hallerinin kendisinde si-

lindii ve saliklerin makamlarnn yok olduu makamdr. Böylece ‘(ger-

çekte) olmayan yok olur, ezelî olan bakî kalr .’341 Onun zuhuru karsn-

da sabit kalacak kimse bulunmad gibi nurunun karsnda durabile-
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cek gölge de yoktur. ‘Sen O’nu görmesen bile.’ ‘Olmasan bile’ ifadesi-

nin hakikatini ören, bu durumda sen ‘ol’ olursun. Çünkü tekün (ol)

ifadesindeki Te harfi, geni zamanl fiillerde öznelere ait zait harfler-

dendir ve o kulluktur.

Büyüklerden birisi, hapran bir insann Allah’a hamd olsun dedi-

ini duyunca haprana öyle demi: ‘Sözünü Allah’n söyledii gibi

hamd âlemlerin rabbi Allah’adr diye tamamla.’ Hapran karlk ver-

mi: ‘Alem nedir ki, Allah ile beraber zikredilsin.’ Efendi hazretleri öy-

le cevap vermi: ‘Kardeim, imdilik öyle söyle! Çünkü yaratlm ka-

dîme bititiinde ondan geriye bir iz kalmaz.’ te bu vuslat makam ve

fena sahiplerinin kendilerinden geçme halidir. Hal sahibi, fena halinden

fâni olursa elhamdülillah da demez. Çünkü kulun el-hamd deyiinde,

baz kimselerce örtü, baz kimselerce elbise diye ifade edilen kul ispat

edilir. Hal sahibi, âlemlerin Rabb derse içinde bulunduu makamdan

daha yüksek bir makamda olurdu.

te bu, varislerin makamdr ve ondan daha üstün makam yoktur.

Bu makam, karsnda dilin dönmedii ve gönlün mustarip olmad
bir makamdr. Bu makam ehli, hallerinde fâni olmu, (müahedelerini

anlatmada) azlar kapanmtr. Zat nurlar onlara egemen olmu, s-

fatlarn belirtileri, üzerlerinde gözükmütür. Söz konusu insanlar, Allah

katnda bekleyen ve onun katnda gizlenmi Allah’n gelinleridir

(arâisü’l-hak). Onlar, Allah’tan bakasn bilmedii gibi, kendilerini de

Allah’tan bakas bilemez. Allah, onlar övünç tac ile taçlandrm, ün-

siyet yaygsnda ve fena minberleri üzerinde oturtmutur. Onlara bunu

kazandran ey ‘namazlarnda daimi olmalar™ ve tanklklarm doru

yapmalardr

.

Mi

lâhî kuvvet onlara sürekli müahedeyle yardm eder. Onlar da iki

ayan konulduu yerde sfatlarla gözükür. Onlarn aknl uyma yö-

nündendir. Zikretmeleri ise bir sünnet veya farz yerine getirmekten

ibarettir. Onlar dost doru yoldan ayrlmaz. Halk ile iç içe yaasa ve

onlarla har neir olsalar bile, bu esnada gerçekte onlarla beraber deil-

lerdir. nsanlar kendilerini görseydi, onlar görmü olmazlard. Çünkü

onlar ancak Allah’n fiillerinden bilisi olmalar yönünden görürler. Do
laysyla onlar, fiili ve yapcsn müahede eder. Ne ömür makam! On-

larn durumuna örnek olarak, sandk yapan bir marangozun yannda
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oturan kiiyi verebiliriz. Marangozun yannda oturmakla kii, hem ya-

pm hem yapan görür ve iin yapm kendisini yapcsndan perdele-

mez. Gerçi o esnada kalbini fiilin güzellii megul edebilir. Çünkü dün-

ya Hz. Peygamberin buyurduu gibi gübrenin yetitirdii tatl bir

meyve ya da kötü yataktaki güzel bir cariyedir. Ona iyilik yapp onu se-

ven kiiye cariye kötülük yapar ve ahiretii ona haram eder. air ne gü-

zel söylemi:

Akll kii dünyay snadnda

Dost kisvesinde bir düman olarak kendisine açlr.

te bu taife, özü sözü bir eminlerdir. Allah onlar ilâh kuvvet ile

desteklemi ve kendilerine yardm etmitir. Dolaysyla onlar, bu ban-
t sayesinde Allah ile beraberdir.

'

te bu, çklabilecek en yüksek makamdr. Varlabilecek en deerli

gaye, bu yüce gayedir. Çünkü gaye, bilgi ve tecelliler yönünden deil,

ancak tevhit yönünden olabilir. Söz konusu makam, istiva yeridir. sti-

va, ancak en yüce dostun bulunduu yerde olabilir.

Binaenaleyh, ermi olduklar müahedenin hakikati nedeniyle bu

gruba ne mutlu! Onlar, kendilerine katlarak ve söylediklerini mümkün
bularak, onaylamamz ve kabul etmemiz nedeniyle de ne mutlu bize!

Dil küheylân bizi söz meydanna sürükledi (sözü uzattk). Tekrar

konumuza dönüp öyle deriz: Tamlamayla dümü Allah isminin

Hemzc’si, birlik kavumasn gerçekletime ve bakalk ayrkln sil-

mek demektir. Çünkü birbirine balanm Elif ve Lâm, daha önce de

belirttiimiz gibi, bitiiklii gerçekletirip ayrkl silmeyi ifade eder,

ikinci Lâm harfindeki Elif ise meydana gelmi baka’nm izlerini siler.

He’dcn sonraki Vav ise yazda bir ize sahip deildir. Bununla beraber

onun anlam, hüviyeti ifade eden He ile beraber varla yaylmtr. Al-

lah onu zatyla mülk âleminde izhar etmi ve öyle buyurmutur: ‘O Al-

lah, kendisinden baka ilâh olmayandr -

Hak, hüviyet ile balad gibi yine hüviyet ile sona erdirmi, varlk

ve yokluktaki duruma onu sahip klm, hâdislik (sonradanlk) ve ka-

dmke kant yapmtr. Hüviyet zamiri, zikredenlerin son ve en yüce

zikridir. baa dönmü, kadir gecesi ortaya çkm, onun varl saye-
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sinde Hakkn yardm ve inayetine mazhar olanlar tevhidin hakikatlerini

örenmitir. Buna göre varlk, bu ismin dairesinin noktasnda, sakindir.

Bu ismin dairesi, mekânlarn kendilerine yerleik-sakn eyleri içermi

olmas gibi, varl kuatmtr. ‘En güzel örnek Allah içindir.™

Allah’n nuru için verdii en basit örnek.

Lamba ve kandilden verdii örnektir.

Bu balamda Allah öyle buyurur: ‘Allah her eyi ihata edendir.™

‘Allah her eyi bilgi olarak ihata etmitir.™ Allah her eyi isim ve isimlen-

dirilen olarak bakalatrm, her eyi çözülmü vc bilmece olarak gön-

dermitir.

Kilidin Açlmas ve Özetin Ayrntlandrlmas

(Allah smindeki Srlar)

Kul ‘Allah’ der ve (Elif ve He harfiyle) el-Evvel ve el-Âhir’i, iki

Lam ile bilgisi el-Bâtn ve ez-Zâhir isimlerini ortaya koyar, ikinci

Lâmelifin bilgisi vastasyla He’ye elik etmitir. ‘Üç kiilik bir topluluk

yoktur k O onlarn dördüncüsü olmasn.™ Üç, Lâm’dr. ‘Be kiilik bir

grup yoktur ki onlarn altncs olmasn.’ Elif He için altnc, Lâm için

ise dördüncüdür.

c
Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez misin?™ Ar Allah’n gölge-

sidir. Ar, ikinci Lâm ve birinci Lâm’n sahiplik yönüyle içermi olduu

eylerdir. ki Lâm ise isimler yönünden ez-Zâhir ve el-Bâtn’dr. Onlar

birinci Elif üe son Elif arasnda meydana gelmitir. Buras, ittisal (bi-

time, kavuma) makamdr. Çünkü son balangca döner ve onunla bir

olma tarznda birleir.

He, gizli Vav’yla birlikte ayrldk mahrecinden çkar. Lâm ve He
arasndaki bitiik ksm ise kul ve efendi arasnda meydana gelen müa-
hedenin kendisiyle gerçekletii srdr. O, lmî Elifin merkezidir ve o

silinme makamdr.

Allah bitiik yazda iki Lâm arasnda bir parça meydana getirmitir.

Bunun gayesi, birinci Lâm ile -ki o mülk âlemidir- melekût âlemi olan

ikinci Lâm’n bitimesidir. te bu, orta âlem, yani ceberut âleminin

merkezi, nefsin makamdr.



Onuncu Ksm 293

ki harf arasnda bo çizgilerin bulunmas gerekir. Bunlar ise bir

mertebeden dier mertebeye, saliklcrin beerî kalntlarnn yok olma

makamlardr.

TAMAMLAMA

(Allah sminin Be Harfi ve Be Genel Hakikat)

Allah ismindeki birinci Elif -ki o Hemze Elifidir- kesiktir, ikinci

Lâm’n Elif i ise bitiiktir. Onun sayesinde satrlarn balarndaki Elif

kesik olmutur. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah var idi ve

O’nunla beraber baka bir ey yoktu.’ Bu nedenle Elif, kesik olmu ve

sonra gelen harfe bitimemede kendisine benzeyen harflerden farklla-

mtr.

(Allah ismindeki ikinci Lâm’n Elifine) benzeyen dier harfler, ge-

nel hakikatlerin says kadardr -ki onlar ana hakikatlerdir. - Ayn ekil-

de, (Elifin ve kendisine benzeyen dier harflerin hükmü) harflerin so-

nuncusu olduunda da boyledir. Çünkü onlar, yazda kendilerinden

sonra gelen harfe bitimeyi keser. Böylelikle Elifin kesilmesi, zikretti-

imiz eyi belirten bir uyar olur. Kardeleri de boyledir. O halde Elif

Hakka, Elifin benzerleri ise yaratklara aittir. Söz konusu harfler, Dal,

Zel, Ra, Ze ve Vav harfleridir. Bütün hakikatlerde. Dal harfi cismin

simgesidir. Zel beslenenin, Ra duyumsayann simgesi, Ze düünenin,

Vav ise düünenlerin dnda dili olanlarn simgesidir.

Tümel âlemin hakikaderi böyle snrlanmtr. Elif ikinci Lâm’n

var olmasn istediinde onu kudretiyle meydana getirmitir. kinci

Lam, yazda sonra gelse bile anlamda ilk var olandr. Çünkü cismi bil-

mek görünüte ruhu bilmekten öncedir ve yaz da görünendir. Lâm,

melekût âlemidir. Elif onu kudretiyle meydana getirmitir. O, tamla-

madan arnm olarak kendisiyle baladnda Allah ismindeki Hem-
ze’dir. Kudretin simgesi olan Hemze Eliften ayrlmaz.

Bu Elif ikinci Lâm’ meydana getirmek istediinde, onu bakan

yapmtr. Böylelikle ikinci Lâm, doal olarak, üzerlerinde bulunaca

yönetilenin var olmasn istemitir. Bunun üzerine Elif onun için
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ehadet âlemini yaratmtr -ehadet âlemi ikinci Lâm’dr. Kendisine

baktnda ise aydnlanm ve nurlanmtr: ‘Yeryüzü. Rabbinin nuruyla

aydnlanm ve hitap konulmutur.
1'349 Bu, iki Lam arasndaki parçadr.

Sonra Hak, ikinci Lâm’a, kendisine yardm ettii ekilde zatnn

varlndan birinci Lâm’a yardm etmesini ve ona delil olmasn emret-

mitir. ikinci Lam, Haktan kendisi için vezir mesabesinde olacak ve bü-

rün ilerinde kullanabilecei bir anlam istemitir. Bunu üzerine istedi-

i ey kendisine verilmi ve birinci Lâm üzerine onu aktarmtr. Ar-

dndan onun adna iki Lâm ile bitiik ve orta kitap denilen parçay

meydana getirmitir ki o ceberut âlemidir. Onun iki Lâm gibi kendi ba-

na var olmu bir zat yoktur. Çünkü o bize göre hayal âlemi mesabe-

sindedir. Böylelikle ikinci Lâm, bu parçaya (verecei eyi) vermi ve

onda diledii eyi yazm, onu birinci Lâm’a yönlendirmitir. O da em-

re itaat etmi ve öyle demitir:
£Ba üstüne!’

Birinci Lâm, emrin eriattan ibaret olan parça vastasyla ikinci

Lâm yönünden geldiini görünce, bu parçadan kendisine gelen eyi

müahede eder, müahede ettii için de onu emrin sahibine ulatrmay

arzular hale gelmitir. Ardndan himmet söz konusu parçaya yönelip

onu müahede etmekle ilgilendiinde, kendisinden önceki Eliften per-

delenmitir. (Bu esnada unu duyar):
cArdnza dönünüz ve bir nur ara-

ymz.™0 Himmet bu parçaya yönelmemi olsayd, emri dorudan birin-

ci Eliften alrd. Fakat bu durum, büyük bir sr nedeniyle mümkün ol-

mamtr. Çünkü birinci Elif, zat Elifi, kincisi ise bilgi Elifidir.

ARET

(Celâl Lâm’ ve Birlik Elifi)

Görmez misin ki: ikinci Lâm istenilmi, seçilmi ve vastalardan

arnm iken, birlik Elifine yeterli bir ekilde nasl binmitir? Böylelikle

onun varl geçerli bir ekilde Elifi gösteren bir nutk (konuma, söz)

haline geldi. Zat gizli olsa bile, Lâm’ telaffuz etmen bitimeyi gerçek-

letirir ve seni ona ulatrr.
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‘Nefsini bilen, Rabbini bilir.’ ikinci Lân’ bilen Elifi bilir. Böyle-

likle Hak, senin nefsini kendisine delil yapt. Sonra, kendi nefsine delil

olman kendisine delil yapmtr. Bu durum, (nefsi bilmenin Rabbi

bilmeyi öncelediini) yadsyan ve kulun kendisini bilmesini Rabbini

bilmesine önceleyen kimse hakknda böyledir. Bundan sonra, kendi

nefsini bilmesinden amaçlanan ey Rabbini bilmesi olduu için, onu

kendini bilmekten habersiz yapar. Lâm’n Elife sarln görmez misin?

Lâm söyleyite Eliften önce nasl var olmaktadr? Burada anlayabilen

için bir uyar vardr.

Bu melekût Lâm’, birlik Elifinden dorudan bilgi alr. Ardndan

alglad eyi, mülk ve ehadet Lâm’na ulatrmas için ceberut âlemi-

ne ait parçaya ulanrr. Bileiklik ve perde devam ettii sürece, i böyle-

dir. Evvel (ilk) olmak, âhir (son) olmak, zâhir ve bâtn olmak meydana

geldiinde, Allah bütün harflere bitimekten uzak Elifi ilk yapt gibi

ayn ekilde sonun balangcn bir benzeri olmasn istemitir. O halde,

balangçta ve sonda kul için beka söz konusu deildir. Bu nedenle Al-

lah hüviyetinin Vav’yla He’yi tekil yaratt.

Bir vehim sahibi He’nin Lâm’a bitiik olduunu zannederse gerçe-

in öyle olmadn bilmek gerekir. He, Lâm’dan sonraki Eliften sonra

gelir. Elife ise kendisinden sonra gelen hiçbir harf bitimez. . Lâm’dan

sonraki He, her eyden kesilmitir, ite yazda Lâm’a bu bitimek, ger-

çekte bitime deildir. Dolaysyla He tektir. Elif de tektir. Bir, bir ile

çarpldnda sonuç birdir. Böylelikle yaratklarn Haktan ayrlmas ge-

çerli olmu, Hak bakî kalmtr.

Mülk âlemine mensup Lâm’n melekût Lâm’nn kendisine ulatr-

d eyle ahlaklamas geçerli olduuna göre, söz konusu Lâm, sürekli

yok olucu ve kendi kalntlarndan fani olucudur. Böylece, sonunda nef-

sinden bile fâni olduu makama ular. Kendi zatndan fâni olduunda

ise onun fani olmas nedeniyle parça da fani olur, iki Lâm lafz olarak

birleir ve meydana gelen idam nedeniyle dil onlar eddeli okur. Böy-

lelikle iki harf kendilerini kuatan ve onlar ihata eden iki Elif arasnda

mevcut hale gelir.

iki Elif arasndaki La’y okuyan duyduumuzda, bize ihsan edilmi

hikmet verildi ve böylece hadisin (sonradan yaratlm) Kadîm’in ortaya

çkmasyla mudaka yok olduunu örendik. Böylelikle iki Elif kalm:
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ilk ve son elif. Zahir ve bâtn, olumsuzlama kelimesiyle iki Lâm’n si-

linmesi nedeniyle silinmitir. Böylece Elifi Elif ile çarptk -ki bu bir’in

bir ile çarpmdr-. Çarpm sonucunda He meydana geldi. He ortaya

çktnda ise vastann meydana getirdii ilk ve son hükmü silinir. Ni-

tekim zahir ve bâtn hükmü de silinmi ve bu esnada öyle denilmi:

‘Allah var idi ve O’nunla beraber baka bir ey yoktu.’

Bu zamirin yani He’nin asl merfi olmaktr ve böyle de olmaldr.

Fetha ya da kesre yaplrsa bu, kendisini fetha veya kesre yapan kimseye

dönen bir niteliktir. u halde bu nitelik lafzda önce gelen amile döner.

YETKNLETRME

(Allah smindeki Harekeler Harfler ve Mahreçleri)

Allah, harekeleri, harfleri ve mahreçleri zatlarn nitelik ve makamlar

sayesinde ayrtna kendisinden bir uyar olsun diye yaratt. Böylelikle

harekeleri niteliklerin, harfleri nitelenenin, mahreçleri ise makam ve ba-

samaklarn benzeri yapt. Ardndan, bu ilâh isme genel yorumuyla vasi

ve kat’ harflerini verdi: Bunlar Hemze, Elif, Lam, He’dir. Vav= hemze,
Elif, Lâm, He, Vav. Bataki Hemze ile sondaki He’nin mahreçleri ay-

ndr; kalbi takip eder. Sonra Hemze ve He arama Lâm harfi yerleti-

rildi. Onun mahreci ise kalbin tercüman olan dildir. Böylelikle iki

Lâm, Hemze ve Elif arasnda iliki meydana geldii gibi ayn ekilde

kalp -ki kelâmn mahallidir- ve kalbin tercüman olan dil arasmda iliki

meydana gelmitir. air el-Ahtel öyle demitir:

Kukusuz ki söz kalptedir.

Dil ise sadece kalbe delil yaplmtr.

Lâm dilden çknca, Elif onu kendisine deil, Elife baktrm, böy-

lelikle onu kendisinden fani etmitir. Mahreci (çk yeri) alt damaktr.

Lâm harfi zatna deil de kendisine baktnda, üst damaa yükselir ve

terfi eder. Dil de yücelii ve yükselii tamamlansn diye, müahedesiyle

onu damakta eddeler. Vav harfi de onu bildirerek ve ona delil olarak,

iki dudaktan görünür varla çkar. Bu peygamberliin batm olan ma-
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kamdr (velayet). O, içimizde Peygamberden bulunan niandr ve (pey-

gambere) varislik bu konudadr.

Bu ek bölümden u ortaya çkar: Elif, Hemze ve He melekût âle-

minden, Lâm ceberut âleminden, Vav ise mülk âlemindendir.

VASIL

(er-Rahman smi: Bu simdeki Srlar)

Besmelc’deki er-Rahman ifadesine gelince, bu isimden bu bölümde

iki açdan söz edeceiz: Birincisi zat yönünden, kincisi sfat yönünden-

dir. Bu ismi Besmele’de bedel olarak harekeleyen zat, na’t diye irabn

yapan ise nitelik saymtr. Sfadarm says altdr; bu niteliklerin hep-

sinde bulunmas gereken art ise hayattr. Böylelikle yedi nitelik ortaya

çkmtr. Bütün bu nitelikler zada aittir: Zat, Rahman ismindeki Mim
ve Nun arasndaki Eliftir.

Bu isim hakknda konumak, Hz. Peygamberden gelen bir rivaye-

te dayanr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah Âdem’i kendi suretine

göre yaratt.’ Burada zamir Allah’a döner ki bu yorumu baka bir riva-

yet destekler. O da ‘Allah Âdem’i Rahman’n suretine göre yaratmtr’

hadisidir. Bu hadis, rivayet yoluyla sahih olmasa bile, keif yoluyla sa-

bittir.

Elif, Lâm, Ra harfleri ilim, irade ve kudrete aittir. Ha, Mim ve

Nun ise kelâm, iitme ve görme sfatlarn temsil eder. art olan sfat -

ki o daha önce belirttiimiz gibi hayattr- bütün bu niteliklere elik

eder.

(er-Rahman isminde) Mim ve Nun arasndaki Elif ise niteleneni

gösterir. Nitelenen, nitelikler zorunlu olarak kendisine delâlet ettii için

yazda dümütür. Bu zorunluluk, sfatn bir mevsufla (nitelenen) var

olmasnn zorunluluudur. Böylelikle sfatlar âleme tecelli etmitir.

Âlem de ilâh hakknda sfadardan bakasn bilmemi, onlar da bilme-

mitir.
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Elifin varln gösteren delil bir ilâveyle birlikte zikrettiimiz ey

olmaldr. Söz konusu ilâve, Mim’in fethasnn bir harf ilâvesiyle okun-

masdr. Bu ise rahmetin âleme yaylmasna dönük ilâh bir iarettir. O
halde Eliften önce gelen her eyin fethal olmas gerekir. Fetha, böyle

bir mahalde Elife delâlet eder ve o tecellinin mahalli için bast (açlma,

yaylma) makamnn sahibi olan ruhun varlk mahallidir. Bu nedenle bi-

leik âlemin ehli, illet harflerinin yazm yerlerinde ‘kendisinden önceki

harfin kesreli olduu Ya’ derler. Çünkü sahih Ya harfi bulunur ve on-

dan önce kesre olmayabilir. Kendisinden önceki harfin ötreli olduu

Vav da böyledir. Onlar Elifi zikrettiklerinde ise önceki harfin fethal

olacan belirtmemilerdir. Çünkü Vav ve Ya’dan farkl olarak Elif, an-

cak kendisinden önceki harf fethal olduunda bulunabilir. Binaenaleyh

itidal. Elif için her zaman ayrlmaz bir özelliktir.

Cahil kii, varlkta her türlü eksiklikten münezzeh Allah’tan baka-

sn bilmediinde, en yüce Ruhu’l-Kuds’u unutur ve öyle der: Varlkta

Allah’tan bakas yoktur. Ayrnts sorulduunda ise onun nezdinde bir

bilgi bulunmaz.

Söz konusu bilginler, belirttiimiz nedenle, Vav harfini kendisin-

den öpcek zammeliye, Ya harfini ise kendisinden önce kesre bulunan

harfe tahsis etmitir. Böylelikle Elif ile Vav ve Ya harfleri arasnda baka

açlardan farkllk ortaya çkmtr. u halde Elif, zata, illet Vav’ sfada-

ra ve illet Ya’s ise fiillere aittir. öyle de diyebilirsin: Elif ruha aittir,

onun nitelii akldr ve o fethadr. Vav ise nefs’e aittir ve onun nitelii

kabzdr (daralma), o ise zammedir. Ya harfi ise cisimdir ve fiilin varl

onun niteliidir. O ise kesredir.

Vav ve Ya harfinden önceki harf fethal ise bunun nedeni, hitap

edilenin haline döner. Vav ve Ya baka olduklarnda ve bu durum zo-

runlu ise onlarn nitelikleri de farkllar. Elif, harekeleri kabul etmedii

için, delâlet ettiiyle bir olmu ve hakknda hiçbir'ey deimemitir.

Bu harfler, zikrettiimiz nedenle illet harfleri diye isimlendirilmi-

tir. Buna göre zat Elifi, sfatn varlnn, sfat Vav’ ise fiilin varlnn
illetidir (neden). Fiil Ya’s ise ehadet âleminde kendisinden meydana

gelen sükûn (duraanlk) ve hareketin illetidir. Bu nedenle söz konusu

harfler illet harfleri diye isimlendirildi.
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Hak, bu isimden Nun’u ekilde dairenin yars olarak var etti. Di-

er yarm ise snrldr ve gaybî Nun’u gösteren noktada akledilirdir. O
da dairenin yardr ve insanlar noktann duyulur Nun’a iaret ettiini

zanneder. Sonra Hak, yazda dümü Elifi takip eden Ha’nn ön taraf-

n yaratt. Bu durum, onu müahede ettiine iaret eder. Bu nedenle

sakin olmutur. ayet ba, Ra harfine dönük olsayd harekeli olurdu.

(er-Rahma ismindeki) Birinci Elif, bilgi (sfat), Lâm irade, Ra ise

kudret içindir. Kudret, var etme niteliidir. Elifin hemze oluu yönün-

den harekesinin bulunduunu, Ra’mn harekeli, Lâm’n ise sakin oldu-

unu gördük. Böylelikle irade kudret ile birletii gibi ilim ve irade de

kudret ile birlemitir. Rahman Allah ile birletiinde, irade Lâm’ kud-

ret Ra’snda Ra’ya dönütükten sonra idgâm yaplm ve Ha harfinin

temsil ettii yaratmay gerçekletirmek için eddelenmitir. Bu, kelime-

nin sakin olmasdr. Ha harfi bölünmedii için sakindir. Hareke ise bö-

lünür. Ha diri sükûnla sakin olduunda ve onun Ra’ya komu -kudret

Ra’s- olduunu gördüümüzde, onun Kelme’nn simgesi olduunu

örendik. Saysal deerinin sekiz olmas da bu durumu gösterir. (Çün-

kü sekiz, Ha harfinin saysal deeridir. O zatn yetkinliinin var olma-

sdr.)

(Besmele’deki er-Rahman sminin Bedel veya Nitelik Olmas)

cr-Rahman’ Allah isminin bedeli sayan kimse cem’ (birlik) ve sfat-

larn birlii makamna iaret etmitir. Söz konusu makam, ‘Allah Âdem’i

kendi suretine göre yaratmtr’, diye bildiren zatn makamdr (Peygam-

ber) . Bu durum, hilafet tarznda kulun Hakkn makamnda var olmas-

dr. Hilafet, zorunlu olarak (halife olunacak) mülkü gerektirir. Mülk,

iki ksma ayrlr: Dorudan sahip olunan ve dolayl sahip olunan mülk.

Bu ksmlardan birincisi, sraladmz tarzda, bu makamda geçerlidir.

Çünkü bedel bulunduu yerde, bedeli olduu eyin yerini almtr. Söz

gelii, ‘bana kardein Zeyd geldi’ dediimizde, buradaki Zeyd ‘kardein’

kelimesinin bedelidir. Bu durum, bir eyin bir eye bedel olmasdr ve

söz konusu iki eyden her biri ayn ahsa aittir. Çünkü Zeyd kardein,

kardein de hiç kukusuz Zeyd’dir.

Bu öyle bir makamdr ki, aksine inanan kimse hiçbir hakikati ö-
renmedii gibi Yaratan’m da birleyemez!
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er-Rahman ismini nitelik sayan ise nitelikte ayrm makamna iaret

etmitir. O c

Allah Adem'i Rahman’n sureti üzerinde yaratmtr’ diye bil-

direnin makamdr. Söz konusu makam, veraset makamdr ve ancak iki

baka arasnda olabilir. Söz konusu makam, Bir’in gizlenmesi ve kinci-

nin görünmesiyle perdelenme makamdr. kinci ise bu makamda ben-

zer diye ifade edilen eydir.

Ortaya koyduumuz meselede, gizlice ima ettiimiz eye bir delil

vardr. Anla!

Hak, Nun’un alt parçasn ortaya çkartmtr. Söz konusu parça,

dairenin yarsndan dönen felekten bize görünen ksmdr. Âlemin mer-

kezi birinci yarmn ucundan ikinci uca doru olan çizginin ortasnda-

dr. Noktada gizlenmi ikinci yarm ise bize görünmeyen ve bize göre

olan çizginin zdddr. Çünkü bizim görmemiz fiil yönünden bir yönde

gerçekleir. Çizgide bulunan yarm dou, noktada toplanm yarm ise

batdr. O srlarn varlnn doum yeridir. Dou -ki o bileik zâhirdir-

bölünür; bat -ki o da yaln-bâtndr- bölünmez.

Bu konuda öyle derim:

Hayret! Bölünen zahire

Ve. bölünmeyen bâtna

Zahir koç burcundaki günetir

Bâtn aslandaki hilaldir

incele ye örtülmü anlam gör

Karanlk gölgeliinin altndan

ayet gizlenirse ite o görünendir

Hayret -Vallahi- o ikisi yemindir

Günee bak.ve ay brak

Teklikte, parlar ve kaybolur

' iki ayann nalnlarn çkar

Çiftlik belirtisi olan; o zaman el-Kelim olursun

Bu nedenle tek bilgi, bilinenlere, tek irade pek çok eye, bir kudret,

kudrete konu pek çok eye iliir. Böylelikle irade edilen, bilinen ve kud-

rete konu olan eylerde bölünme meydana gelmitir d, o yazda mevcut
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ksmdr. Buna karn birlik ve bilgi, irade ve kudret gibi bâtnî nitelik-

lerden de arnmlk meydana gelir. Burada bir iaret vardr, anlaynz!

Ha harfi sekizli olduu için -ki zatn yetkinliinin simgesidir- onu

kelime ve ruh ile ifade ettik. Ayn ekilde, Nun da onlularda betir (yani

elli). Çünkü onlularda dördüncü olan Mim (krk) kendisinden öncedir.

O halde Nun, cismanîdir: Yaratl mahalli. Ruhun, Akln, Nefsin

maddeleri ve fiilin varldr. Bütün bunlar, Nun’a yerletirilmitir. O
insann görünen tümelliidir ve söz konusu tümellik bu nedenle ortaya

çkmtr.

TAMAMLAMA

(Mim ile Nünün Elifle Ayrm)

er-Rahman isminde. Mim ve Nun Elif sayesinde mân diye ayr-

mtr. Çünkü Mim, kendisini ruhun simgesi saydmz için, melekût

âleminden, kendisini cismin simgesi saydmz için Nun, mülk âle-

minden, nokta ise ceberut âlemindendir. Çünkü nokta iddiay ortadan

kaldrmak için var olmutur. Âdeta öyle der: Ey ruh! -ki o Mim’dir-

Bz seni sen olman bakmndan seçmedik. Fakat ilmimde senin hakkn-

da bir inayet takdir edilmitir (bu bakmdan seçildin). steseydim, senin

varlnn vastasyla olmakszn, akln noktasna ve insan gösteren

Nun’a muttali olabilirdim. Kendini bil! Bu seçimin, sen oluun bak-

mndan deil, ben oluum bakmndan sana bir tahsisim olduunu bil-

melisin. Böylelikle, seçim sahih olmu, dolaysyla artk bakasna tecelli

yoktur.

Hamd ihsan ettii iyilik nedeniyle Allah’adr.

Ey miskin! Mim’in varlnda cismin suretine göre olan -ki bunun-

la birlikte o cisimden öncedir- daireye bakp bölünmekten münezzehli-

ine nasl iaret ettiine dikkat et. Daire sonsuza dek bölünebilir. Bu
nedenle, Mim’in ruhu bilinenleri nedeniyle sonsuza kadar bölünebilir.

O, kendiliinde ise bölünmez. Sonra, tek -bana ayn kaldnda Mim
harfine bak! Hitap ve teklif âleminde fiilin varlna indiinde, kendi-

sinden erisinin maddesi (Mim harfinin erisi) nasl meydana gelmitir.
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Böylelikle madde (erinin maddesi), kendisi hakknda deil bakas

hakknda meydana gelmitir. Çünkü daire, bilhassa ona delâlet eder. Ek

bir ey varsa bu ek, onun hakknda deildir. Çünkü onun zat sabittir.

Dolaysyla ilâve, ancak bakas hakknda olabilir. Kul maddeye bakt-

nda, eri olarak çeker. te bu, tahkikin varldr.

Bilmelisin ki: (er-Rahman ismindeki) mân ifadesinde Mim ve Nun
arasndaki bitiik parça, zat Elifinin merkezidir. Madde yoluyla Mim ve

Nun arasnda bitime gerçeklesin diye. Elif gizlenmitir ki, bu da biti-

ik parçadr. Elif gözükseydi, aralarna Elif girecei için, Mi’in erisi

geçerli olmazd. Burada ‘Göklerin, yerin ve o ikisinin arasnda bulunanla-

rn Rahman’dr’351
ayetine gönderme vardr. Bunun anlam irade edilen

Eliftir. Bu yorum er-Rahman’ müpteda sayan kiiye göre geçcrlidir,

yoksa bileiklik bakmndan geçerli deildir. Dorusu onun Rab keli-

mesinin bedeli yaplmasdr. Bu durumda Elif, ruh anlamna gelir. Hak,

hepsini ayakta tutandr. Öte yandan Mim, gökler, Nun harfi ise yeryü-

zünü ifade eder.

Elif, Mim ve Nun arasnda ortaya çktnda (mân), bitime Nuh'a

deil Mim’edr. Dolaysyla Nun, bitimedii için bir arac olmakszn

asla sfat almaz. Elifin Mim’e dorudan bitimesi ise dorudan sfat

almaya delâlet eder. Harfe bitimemeyi salayan yoklukta ise Nun yok

olur. Bu durumda Mim, ortasndaki nokta nedeniyle, kadimlik srrn-

dan perdelenir. Bu, kendisine görünen eyde, var olmadktan sonra

kendi zatna kyasla dairesinin içidir.

SORU VE CEVABI

(Melekût Mim’inde Kadimlik Srrnn Gizlenmesi)

öyle iddia edilebilir: Bizzat kendisi bilmedii halde sen onun ka-

dimlik srrn nasl bilebildin? O, kendi zahirine bakarsan, kendisini

senden daha iyi bilme hakkna sahiptir. Yoksa ondaki kadimlik srrn

bilen, sende bulunan ve hakknda konuulan -ki ruhun Mim’idir- bir

anlam mdr? Böylece Mim harfinin kadimlik srrm örenmitir.
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Bu soruya öyle cevap veririz: Bizden kadimlik srrn bilen ey,

orada bizi perdeleyen eydir. Buna göre, onun bilinebilme yönü, onun

bilinemeyeceini kabul ettiimiz yönden bakadr. öyle deriz: Bilgi,

onun hakknda görerek deil, bilerek gerçeklemitir. Bu, mevcuttur:

Herhangi bir eyi bilenin onu görmesi art deildir. Bilineni görmek,

onu bilmekten bir açdan daha tamdr ve onu daha açk olarak bilmek-

tir. O halde her görme, bilmektir, fakat her bilmek, görmek deildir.

Çünkü Mekke’nin var olduunu bilmenin art, onu görüp onu gör-

dükten sonra ise kesin olarak onun var olduunu bilmek deildir. Bu-

rada ismi kastetmiyorum. u halde görmek, bilmekten bir derece üs-

tündür.

Bu balamdau msra söylenmitir:

Görmenin mana olarak bir srr vardr

Bu nedenle Musa (el-Kelîm) görmek istedi

Hatta öyle derim: Kadimlik srr- ki o hakka’l-yakîn’dir, çünkü o

görülmez- yaratann zatna döndüü için Mim harfi tarafndan görül-

mez. Mim harfi yaratannn zatm bilseydi, bu durum, yaratan hakknda

bir eksiklik olurdu. u halde Mim harfinin nihai yetkinlii, görme ol-

makszn, kendi varlm bilmeye baldr.

Bu alacak bir bölümdür ki, iyice incelersen, pek çok srr öre-

nirsin. Anla!

YETKNLETRME

(er-Rahman sminde Lam Harfinin

Söyleyite Ra Harfine Bitimesi)

er-Rahman ismindeki Lâm, ikisi de bâtmî bir nitelik olduu için

Ra harfine bir olma bitimesi eklinde bitimitir. Böylelikle bir olmala-

r kolaylamtr. Ha harfi ise -ki o kelimedir ve Ra harfi için kudrete

konu olan ey ifade edilmitir- kudretin simgesi olan Ra’dan ayrm-
tr. Bunun nedeni, kudrete konu olan eyin kudretten ayrmas ve kud-
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rcte konu olan Ha harfinin kudretin zatnn bir nitelii olduunu veh-

metmesidir. Böylelikle kadîm ve sonradan yaratlm arasnda fark

meydana gelmitir.

Bunu anla! Allah sana merhamet etsin!

(er-Rahman: Belirli ve Belirsiz Olarak)

Sonra bilmelisin ki: Rahman isimdir ve zata aittir. Belirlilik ifade

eden Elif-Lâm ise sfattr. Bu nedenle Elif ve Lâm olmasa bile Rahman

dcilcbildii gibi kendisiyle beraber bir sfat adlandrlmadg halde zat

da denilebilir. Müseylemetü’l-Kezzâb (Yalanc Müseyleme) ismine ba-

knz! Rahman diye isimlenmi ve (sfat anlam tayan) Elif ve Lâm’a

bavurmamtr. Çünkü zat, herkese göre iddia mahallidir. Sfadar saye-

sinde ise iddia sahibinin hakl olup olmad ortaya çkar.

O halde. Rahman cem’ (birlikte) makamdr ve o, bilgisizlik ma-

kamdr. Allah yolunda ulalabilecek en deerli makam, O’nu büemc-

mek ve bilememeyi bilmek makamdr. Çünkü bu kulluun hakikatidir.

Allah öyle buyurur.
‘

Sizi halife yapt eylerden infak ediniz
”52

Böylece

seni soyutlamtr. Bu görüü destekleyen kant, ‘Size ilimden az bir ey

verilmitir
’353

ayetidir. Baka bir ayette ise ‘kitap verdiimiz kimseler, kita-

b gerei gibi okurlar
’354

buyrulur.

Halife olmann hakikati sayesinde Müseyleme, blis ve Deccal bu

haktan uzaklatrlm ve onlarn mehur halleri meydana gelmitir.

Mahut kimseler, halife olmay zat bakmndan hak etseydi, bu hak ken-

dilerinden kesinlikle çekip alnmazd.

Fakat sadece (teklifi) emir gözüyle deil de genel kabul ve uygula-

ma (meiyet) gözüyle meseleye baktnda, muhalifin itaatkâr, eiin
düzgün olduunu görürsün. Hepsi, dileyerek veya direnerek boyun

emitir. Bu balamda blis ve Müseyleme’ye gelince, onlar, açkça kul-

luu beyan etmitir. Deccal ise direnmitir.
I

Artk, bunlardan her birisinin nereden konutuunu derince dü-

ün. Düün! Kendilerine gözüküp de bu hallerin ortaya çkmasn sa-

layan hakikatler nelerdir ?
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TAMAMLAMA

(Besmelede Telâffuz Edilirken Elif ve Lâm’n Gizlenmesi)

Besmele’yi okuduumuzda, Elif ve Lâm’n varl ortaya çkmam,
bu durumda bitime zattan zata meydana gelmitir. Allah ve Rahman,

zatn iki ismidir. Böylelikle, kendisiyle kendisine dönmütür. Bu neden-

le Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rabbim! Senden yine sana sn-
rm.’ Hz. Peygamber, zata yöneldiinde Ö’ndan bakasn görmemi ve

öyle buyurmutur. ‘Senden sana snrm.’ Hâlbuki kendisinden s-
nlan birisinin bulunmas gerekir. Bu durum kendisine görünmü ve bu

kez öyle buyurmutur: ‘Senden5

,
‘Senden

5 O demektir. Bunun delili ise

snrm ifadesidir. Hz. Peygamberin ayrtrmas sahih deildir. Çün-

kü o zatta bulunmaktadr. Zatta ise ayrtrma mümkün deildir.

Binaenaleyh, buradan Allah kelimesi’nin kul olduu ortaya çkm-
tr. Allah lafz zat’a delil olduu gibi ayn ekilde kuatc ve tümel kul

da O’na delildir. O halde kul, kelime-i celâle’dir (Allah lafz).

Bir muhakkik her hangi bir halde ‘Ene Allah (Ben Allah’m)’ der.

Baz sûfîler ise iki farkl açdan ayn eyi söylemitir. Mana makam ile

onun nedeniyle var olmu harf makam arasnda ne kadar Fark vardr!

Böylelikle Allah, ‘Öfkenden rzana snyorum5

ifadesinde harfi, harfin

karsna yerletirmi, ‘senden sana smyorum5

ifadesinde ise manay
manann karsna yerletirmitir. te bu, bilginin zirvesidir.

NHAYET

(Allah ve Rahman Arasndaki Fark)

Kur’an’da karlatn çeidi ayeder nedeniyle Allah ve Rahman
arasnda bir fark görmü olabilirsin. Söz. gelmi Allah ‘Allah’a ibadet

ediniz
5
buyurur. Bu emir karsnda muhataplar, ‘Allah nedir ki?

5

de-

memitir.
‘

Rahman’a secde ediniz* denildiinde ise ‘Rahman nedir?’ diye

sormulardr. Bu nedenle bir gruba göre sfat bedelden daha üstün
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iken, baka bir gruba göre kelimenin bedel olmas sfat olmasndan üs-

tündür. Çünkü Allah ‘De k: ister Allah’a ister Rahman’a dua edin, en gü-

zel isimler O’na aittir’ buyurur: Böylelikle Allah, her iki ismi de zata ait

yapmtr.

Araplar Allah kelimesini yadrgamamtr. Çünkü onlar, ‘Putlara,

bizi Allah'a yaklatrmalar için ibadet ediyoruz™5
diye iddia etmilerdi.

Dolaysyla Allah’ biliyorlard. Rahman ismi ise rahmetten türetildii

için -rahmet kendilerinde de bulunan bir niteliktir- peygamberin onlara

gösterdii mabudun hemcinslerinden olmasndan korkmu, bu nedenle

inkâr edip öyle demiler: ‘Rahman nedir ki?™6 Her sözün anlamnn an-

lalmas art olmad için, Allah öyle buyurur: ‘ister Allah ister Rah-

man diye dua ediniz

.

ns? Çünkü her iki lafz da, tek zata döner.

te bu, kulun hakikatidir. Bari Teâlâ ise kendisini kuatan bir bilgi

ve vehim tarafndan alglanmaktan münezzehtir. Allah böyle bir eyden

münezzeh ve mütealdir.

VASIL

(Besmele’delci er-Rahm)

er-Rahîm, Hz. Muhammed’in (s.a.v) niteliidir. Allah öyle buyu-

rur: ‘(Peygamber) Müminlere kar raüj ve rahmdir.,m Varln yetkinli-

i, ona baldr ve Rahîm vastasyla besmele tamamland gibi onun

tamamlanmasyla da âlemin yaratl tamamlanmtr. Hz. Peygamber

akl ve nefis olarak âlemin varlnn balangcdr. Hz. Peygamber’e so-

rulmu: ‘Ne zaman peygamber oldun?’ öyle cevap vermi: ‘Âdem su

ve toprak arasnda iken.’ Böylelikle Allah, bâtnda varl Hz. Peygam-

berle balatt gibi dünya âleminde görünür olarak makam onunla bi-

tirmitir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Benden sonra ne bir resul ne

de bir nebi vardr.’

Ö halde Rahîm Hz. Muhammed (s.a.v), bismi ise babamz

Âdem’dir. Burada, yaratma iinin balangç ve biti makamnda baba-

mz olduunu kastediyorum. öyle ki: Adem isimleri yüklenendir. Al-



Onuncu Ksm 307

lah öyle buyurur:
‘

Adem'e bütün isimleri öretti.™
9 Hz. Peygamber ise

Âdem’in yüklendii bu isimlerin anlamn tayandr. Söz konusu isim-

ler, kelimcler’dir (hakikatler). Bu balamda Hz. Peygamber öyle buyu-

rur.
cBana cevâmiu’l-kelim verildi’ Kendisini öven timse Yahya ve sa

peygamberler gibi, bakas tarafndan övülenden daha yetkin ve güçlü-

dür. Kimin adna zat (zatn bilgisi) meydana gelmise isimler de (isim-

lerin bilgisi) onun hükmü altndadr. Hâlbuki isimleri elde eden kimse-

nin nezdinde isimlendirilen bulunuyor deildir.

Bu nedenle sahabe bizden "daha üstündür. Çünkü onlar, zat, biz

ise ismi elde etmiiz, (örenmiiz). Biz de onlarn zata riayet ettii gibi

isme riayet edersek ecrimiz artar. Ayrca onlarda bulunmayan uzaklk

skmas nedeniyle ecrimiz kat be kat artar. Dolaysyla biz, (peygambe-.

rin) kardeleri, onlar ise arkadalardr. Hz. Peygamber bize özlem du-

yar. Bizden birisine kavutuunda ne kadar sevinecektir! Nasl sevinme-

sin k? Özlem duyduu kimse kendisine kavumutur. Artk ona ikram

ve iyilii hesap edilebilir mi?

Aramzdan bir amel sahibi, Peygamberin sahabesinin ameliyle amel

eden kimseye göre elli kat mükâfat alr. Bu ecir, onlarn ecrinin ayns

deil, bilakis benzeridir. Bu nedenle Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Hana sizden bile (daha çok olabilir): Ciddi olunuz ve çalnz.’ Böyle-

likle sahabe unu anlamtr: Kendilerinden sonra öyle insanlar gelecek-

tir ki, onlar, Hz. Peygamber’e yetimi olsayd, sahabe onlar geçemez-

di. Mükâfatlandrma da buradan kaynaklanr. Allah yardm istenilendir.

TEMBH

(Besmeledeki Kuatc Ar’n Tayclar)

Bilmelisin ki: Bismillahirrahmanirrahîm (Rahman ve Rahim Olan

Allah’n Âdyla), dört anlaml dört lafzdr. Bunlar sekiz eder: Sekiz, ku-

atc Ar’n tayan meleklerinin saysdr. Onlar Ar’tandr. Burada on-

lar, bir açdan tayc, bir açdan ise Ar’tr.

yice düün vc zatndan zatn için anlam çkart!
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TEMBH

(Bism’deki Mim, er-Rahîm’deki Mim)

Sonra: Bismi’deki Mim harfini -ki o Adem'dir- aa doru sark-

m er-Rahîm’deki Mim’in de -ki o Hz. Muhammed’dir- aa doru
sarkm olduunu gördük. Böylelikle Âdem’in Mim’inin maddesini,

gönderilmi olmad için, bileik âlem için olduunu anladk. Ayn e-

kilde, Muhammed’in Mim’inin maddesinin ise genel anlamda hitabn

varlnn sebebi olduunu anladk. Nitekim bize göre Âdem de umu-

mîdir. te bu nedenle, her iki Mimaa doru sarkmtr.

UYARI

(Rabbin Günleri ve Besmele)

Arzusuna göre konumayan Efendimiz öyle buyurur: ‘Ümmetim

salih bir ümmet olursa onlar için bir gün, bozuk olurlarsa onlar için ya-

rm gün vardr.’ Gün rabbanidir. Çünkü ‘Rabbin günleri’nden her bir

gün, bizim saydklarmzdan bin senedir. ‘Allah’n günleri’ ve ‘miraçlar

sahibinin günleri’ farkldr. Çünkü bu günler, felek itibaryla rabbin

günlerinden daha .büyüktür. Allah izin verirse bu konu kitapta zamanla-

rn bilinmesi bölümünde gelecektir. Ümmetin iyilii, Hz. Peygamber’e

bakmalar, bozulmas ise ondan yüz çevirmelerine baldr.

Böylccc, Bismiüahirrahmanirrahîm’in (besmele) bin anlam içerdi-

ini gördük. Her anlam ancak bir yl tamamlandktan sonra meydana

gelir. Besmelenin içermi olduu bu anlamlarn meydana gelmesi gere-

kir. Çünkü besmele, anlamn ifade etmek için zuhur etmitir. Dolay-

syla bu ümmet için bin senenin tamamlanmas gerekir. Bu ümmet, te-

razi devrinin bandadr. Bu devrin süresi ise gerçeklqmi ruhanî süre

olarak alt bin senedir. Bu nedenle Ümmet-i Muhammed içinde baka

ümmetlerde ortaya çkmam lâhî bilgiler ortaya çkmtr. Çünkü Mu-

hammedi devrin balamasndan önce tamamlanan devir toprak devri
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idi. Bu nedenle onlarn bilgilerinin zirvesi, doalarla ilgiliydi. Onlarn

arasnda Metafizikçiler, saylar son derece az garip kimselerdi. Nere-

deyse hiçbir varlklar görünmezdi. Bunun yan sra, onlardan Metafizik

yapanlar doa bilimiyle kark olarak metafizik yapard ve doa ilmi

artt. Bizden Metafizik yapanlar ise saf ve halis olarak bunu yapar. Do-

a hükmünün ona ulamas mümkün deildir.

/
"

•

ANAHTAR

(Zat Elifi Allah, lim Elifi Rahman’dadr)

Allah ve Rahman isminde iki Elif bulduk: Zat Elifi ve bilgi Elifi.

Zat Elifi, gizlidir, bilgi Elifi ise sfatn âleme tecellisi nedeniyle açktr.
;

Yine de, yazda Allah (aDl) ve el-lah (ebUl) arasndaki karkl
gidermek için Allah isminde gizlenmi ve ortaya çkmamtr. '

Bismi’de -ki o Âdem’dir- Ba harfi ortaya çkt için, gizlenmi tek

bir Elif bulduk. Rahimde ise -ki o Muhammed’dir- görünür bir Elif

bulduk. Söz konusu Elif, bilgi Elifidir. .Hz. Mulammed’in nefsi zattr.

Adem’de Elif gizlenmitir, çünkü o, hiç kimseye peygamber olarak

gönderilmedi. Bu nedenle niteliin ortaya çkmasna muhtaç deildi.

Elif, efendimiz Hz. Muhammed’de ise görünmütür. Çünkü o, elçi ola-

rak gönderilmi ve bu nedenle destek istemi, isteine kar kendisine

Elif verilmitir. Böylelikle Hz. Peygamber o nitelikle ortaya çkmtr.

Bismi’deki Ba’nn Rahîm’dek Mim harfine etki ettiini gördük.

Adem’in Muhammed’deki etkisi, onun bedenini meydana getirmek idi.

Allah kelimesinde dua eden, Rahman’da ise dua edilen sebebiyle

(bismi) .amil (etken) olmutur.

Sonun balangçtan daha deerli olduunu gördüümüzde, öyle

dedik: ‘Kendisini bilen Rabbini bilir.’ sim isimlendirilene doru bir

merdivendir. Rahîm’in ruhunun bismi’nin ruhuna etki ettiini gördü-

ümüzde -çünkü Hz. Peygamber Âdem Loprak vc su arasnda iken

peygamberdi ve su ve toprak olmasayd, Âdem diye isimlendirilmeye-

cekti. (Zira Âdem kelimesinin anlam topraktan olan demektir)-
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bismi’nin Rahim olduu örendik. Çünkü bir ey, bakasndan deil

kendisinden dolay amil olabilir. Böylelikle son ve balangç, irk ve

tevhit yok olmu, birliin izzet ve saltanat ortaya çkmtr.

Binaenaleyh Hz. Muhammed birletirir, Âdem ise ayrr.

AÇIKLAMA

(Rahim Kelimesinin Harfleri)

er-Rahim kelimesindeki Elifin bilgi elifi olduunun kant.‘Be kii

yoktur ki, aknclar O olmasn’ ayetidir. Bismi’dcki Elifin delili ise bu

ayetin bandaki ‘Üç kii yoktur ki, dördüncüsü Allah olmasn ,3f,n

ayetidir.

O halde Elif eliftir. Ayette geçen ‘Bundan daha az;’ ifadesi, tevhidin bâ-

tnm kast ederken, ‘Ya da daha çou' ise tevhidin zahirini kasteder.

Bismi’deki Elif gizlenmitir. Çünkü o, ilk var olandr ve onun yeri-

ni alma iddiasnda bulunacak kimse yoktur. Böylelikle ilk yaratlm

olan, varlmzn balangc olmas itibaryla, kendi zat ile ilk bakta

yaratcsnn varlna delil olmutur. öyle ki; Âdem, varlna bakt-

nda, iki durumla karlamtr; Acaba kendisinden daha önce kimse-

nin olmad bir mevcut mu onu var etmitir? Yoksa kendisi kendisini

mi var etmiti? Bizzat kendisinin kendisini var etmesi imkânszdr.

Çünkü kendisini var etmesi, ya mevcut iken veya yok iken mümkün
olabilirdi. Kendisini var ederken mevcut ise o zaman neyi var etmitir.

Yok ise kendisi yok iken ondan var etme fiili nasl meydana gelmitir?

u halde, geride onu bir bakasnn var etmesi kalmtr ki, o da Eliftir.

Bu nedenle, Bismi’deki Sin sakin olmutur ki, yokluktur. Mim harfi ise

harekelidir ve o gerektirmenin zamandr.

Bismi (Âdem) ilk bakta Elife delil olduu için, delâletin gücü

nedeniyle (bismi’deki) Elif gizlenmi, Rahîm’de ise Hz. Muhammed’e

delâletteki zayflk nedeniyle ortaya çkmtr. Kendisine kar çkan bu-

lunduu için Hak Hz. Muhammcd’i Elif ile desteklemi, Rahim Mu-

hammed haline gelmitir. Buradaki Elif, ez-Zahir isminden Hz. Mu-

hammed’i destekleyen Haktr. Allah öyle buyurur: ‘Onlar galip olmu-
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lardr.’ Hz. Peygamber de öyle buyurur: ‘Allah’tan baka ilâh yok ve

ben de O’nun peygamberiyim deyiniz.’

Bu ifadenin lâfzna iman eden kii, cennetlik bile olsa irk boyun-

duruundan çkmamtr; manasna iman eden ise tevhit ehli arama ka-

tlr, sekizinci cennete ulamas mümkün olur. O, kendine iman eden-

lerden birisi olur, dolaysyla bakasnn terazisinde bulunmaz. Çünkü

denklik gerçeklemi, seçilmilik bir olmu, risâlet bakmndan ise fark-

llk meydana gelmitir.

(Besmele Lâfz ve Simgesel Anlam)

Bismi’de bir nokta, Rahman’da da bir nokta, Rahim kelimesinde

ise iki nokta bulunduunu gördük. Allah, hakknda susulandr. Dolay-

syla zat mahalli olduu için Allah kelimesinde nokta bulunmazken sfat

mahalli olduklar için Besmele’nin dier kelimelerinde (Rahman ve Ra-

him) bulunmutur. Bu meyanda, bismi’deki (=Âdem) nokta birlemi-

tir. Çünkü o, gönderilmemi bir bireydir. Aym ekilde nokta, Rahman

kelimesinde dc bir olmutur. Çünkü Rahman’m iaret ettii de gerçek

Âdem’dir ve o bileik oluanlar Ar’mn üstüne yerleendir. Böylece Elif

görünmekle beraber, er-Rahîm kelimesinin iki noktasndan söz etme-

.

miz geride kalmtr.

er-Rahîm’deki Ya harfi on gecenin simgesidir. ki nokta çift. Elif

ise tektir. er-Rahîm ismi bütünüyle fecridir ve anlam ceberût âlemine

mensup bâtndr. ‘Her eyi karanlyla örttüünde geceye yemin olsun.’

Söz konusu olan, melekût âlemine mensup gayb’tir. ki noktann sra-

lanna gelince, bunlardan birisi Mim’dcn sonra, kincisi ise Eliften

sonra gelir. Mim harfi ise kendilerine peygamber olarak gönderildii

âlemin simgesidir. Mim’i takip eden nokta, Ebû-Bekir, Eliften sonra

gelen nokta ise Muhammed’dir.

Ya iki nokta (baka bir ifadeyle Hz. Muhammed ve Ebû Bekir)

üzerinde bir maara gibi kubbe olmutur.
‘Arkadana ‘üzülme Allah bi-

zimle beraberdir’ diyordu.*61 Ebû-Bekir arkadayla birlikte Hz. Mu-
hammed ise bu esnada Allah ile beraberdi. Dolaysyla o, hikmet sahi-

bidir. Tpk Bedir günü dua ederken vc skntsn dile getirirken yapt
gibi. Ebû-Bekir bunun farkndayd. Çünkü hikmet sahibi, mertebelere

hakkn veren kii demektir. ki arkadan bir araya gelmesi mümkün
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olmad için, Ebû-Bekir Hz. Peygamber’in haline yerletirilmemi ve

doruluuyla kalmtr. Hz. Peygamber o mertebede bulunmasa ve

Ebû-Bekir orada olsayd, hiç kukusuz, Hz. Ebû-Bekir Hz. Peygam-

ber’in yerletirildii makamda otururdu. Çünkü orada kendisini perde-

leyecek daha üstün bir kimse yoktur. Böyle bir durumda (Peygamber’in

bulunmad) Ebû Bekir, o vaktin sad ve hâkimidir. Onun dndaki-

ler ise onun hükmünün altnda bulunurdu.

Ebû-Bekir’in (ona iaret eden nokta) noktas, izlerini arayanlara

(Hz. Peygamber ile kendisini rakip eden Mekkelilere) baktnda, pey-

gamber hakknda üzülmü, tepkisini göstermi ve sadakati baskn gel-

mi, Hz. Peygamber için duyduu endie nedeniyle üzülme demitir

(Ebû Bekir). Çünkü senin (Ey Peygamber), bize bildirdiin gibi Allah

‘bizimle beraberdir.’

(
Bir itiraza çkp da ‘o sözü söyleyen Muhammed’dir’ diye itiraz

ederse bunun hiçbir kymeti yoktur. Çünkü Hz. Peygamber’in makam
ayn anda cem’ (birlik) ve tefrika (ayrm) makamyd ve (bu yoruma

göre) Ebû-Bekir’in üzüldüünü anlam, (Allah’ ifade eden) Elife

bakm, ondan yardm alm ve davasnn kyamet gününe kadar süre-

ceini örenmitir. Bunun üzerine ‘üzülme Allah bizimle beraberdir’ de-

mitir. i

te bu, varlabilecek en erefli makamdr. Bu makam, Allah’n seni

önceledii makamdr. ‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm’ ifa-

desi, Hz. Peygamber’in bir miras olarak, Ebû-Bekir’e ait bir müahe-

dedir. Hz. Peygamber de insanlara ‘Kendisini bilen Rabbini bilmitir’

diye hitap etmitir. Bu, Allah’tan aktard u ifadenin ayndr: ‘Hayr!

Kukusuz Rabbim benimle beraberdir, beni doruya ulatracaktr
.’M Bize

göre ifade, Hz. Ebû-Bekir’e aittir. Bizim görüümüzü Hz. Peygam-

ber’in u hadisi destekler: ‘Bir dost edinseydim Ebû-Bekir ’i dost edinir-

dim.’

O halde Hz. Peygamber kimsenin arkada deildi, (sahabe) onlar

birbirlerinin arkada Hz. Peygamber’in ise yardmclar ve destekçileri

idiler.

aret ettiimiz hususu anla, en doru yola ularsn.
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LATFE

(ki Nokta ve ki Ayak)
.

'

er-Rahîm kelimesindeki iki nokta, iki ayan konulduu yerdir.

Oras, iki ayakkabnn çkartld yerdir. Söz konusu ayakkablar, emir

vc yasaklamadr. Elif ‘mübarek gecedir.’ Bu gece, Hz. Muhammed’in

(s.a.v) gaybdr. Sonra, söz konusu gecede ‘emir ve yasak noktalarna

ayrlmtr.’ Bu,
l

o gecede her hikmetli i ayrtrlr’363 ayetinde iaret edi-

len durumdur. Kastedilen ey Kürsî’dir. (er-Rahîm’deki) Ha harfi, Ar,

Mim, Ar’n ihtiva ettii eyler. Elif, istiva yerinin snr, Ra ise (hadiste

Peygamberin miraç gecesi kendisini duyduunu belirttii) Kalem’in c-

zrtsdr. Nun ise Lâm içindeki okkadr.

Böylece Kalem, Rahîm levhasnn kâdnda olmu ve olacak her

eyi yazmtr. Levha, yüce Kur’an’da iaret ve uyar yoluyla her ey di-

ye ifade edilmi korunmu levhadr. Allah öyle buyurur:
cOnun için her

eyi levhalarda yazdk .'364 Kast edilen, korunmu levhadr. ‘Öüt ve her

eyi açklayc olarak.’ Her ey, korunmu toplayc levha’dr. Söz konu-

su korunmu-toplayc levha, Hz. Peygamber’in ‘Bana cevâmiu’l-kelim

verilmitir’ ifadesindeki Hz. Peygamberdir. Cevâmiu’l-kelim, (ayetteki)

öüt ve açklayc olarak ifâdesidir.

er-Rahîm’deki iki nokta -ki onlar her ey hakkmdaki emir ve yasak

noktalardr- Hz. Peygamber’in gaybdr. Söz konusu gayb, mübarek
'! ‘

\

gece ifadesiyle iaret edilen Eliftir.

(er-Rahîm’dcki Yedi Yldz)

er-Rahm ismindeki Elif, bilgi Elifidir ve o istiva yeridir. Lâm ise

iradeye aittir ve o Nun’dur, baka bir ifadeyle okkadr. Ra, kudrete ia-

ret eder, o da Kalemdir. Ha, Ar’a aittir. Ya Kürsî’ye, Mim harfinin ba-

göe, aas ise yeryüzüne aittir. te bunlar yedi yldzdr. Binaena-

leyh bu yldzlardan biri cisim feleinde, birisi nefs-i natka feleinde,

birisi nefsin srr feleinde -ki o sddklktr- birisi kalbin feleinde, biri-

si akln feleinde, birisi dc ruhun feleinde yüzer.
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O halde kapal anlattmz ey çözülmütür. Buradaki ifadeleri-

mizde, gizli anlattklarmzn anahtar vardr. Artk talep et, Allah’n iz-,

ni ile bulursun! -

Binaenaleyh Bismillahirrahmanirrahîm (Rahman ve Rahim Olan

Allah’n adyla) ifadesi, çok olsa bile iyice aratrldnda, bir açdan

birdir.

VASIL

(Özel Bir Açdan Fatiha Suresindeki Srlar)

Fatiha suresi, Kitab’m girii, iki yedili, yüce Kur5
an ve yeterli olan-

dr. Besmele ise onun bir ayetidir. Bu sure kulu ve Rabbi içerir. Bu su-

renin (kul ve Rab arasndaki) taksimi hakknda bir iirimiz vardr ki

onun baz msralar unlardr:

iki aydnlatcnn (güne ve ay) kalbe bir douu vardr

Hamd suresinde, o ikisi için bir üçüncü ortaya çkar

Dolunay sönütür, zat günei ise aydnlatcdr

Inlar olmasayd, onu yokluk olarak bulurdun

Bu yldzlar dou ufkunda doar

Dolunay aklî batdan ayrlmaz

Zat günei ortaya çkarsa ne yldz kalr ne de ay

Yüce felekte betimlenmi olarak parlar..

(aret Anlamyla Kitap)

Fatiha suresi kitab’m giriidir. Çünkü kitap, iaret yoluyla, (her-

hangi bir eyden olmakszn) ilk yaratlm (mübdâ- evvel) demektir.

Dolaysyla kitap, Fatiha ve bakalarn da içerir, çünkü onlar, kitaptan-

dr. Ona Fatiha isminin verilmesinin nedeni, kendisiyle varlk kitabnn

açld ilk ey olmasdr. Ayn zamanda, (ayette geçen) Kef harfini (zait

harf deil de) nitelik olarak saydnda, cO’nun mislinin benzeri yoktur ,’365

ayetinde,3“ tenzih edilen misildir. Buna göre Hak, misli -ki o fatihadr-
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var ettiinde, ardndan kitab yaratm ve Fatiha’y kitaba bir anahtar

yapmtr; yice düün.

Fatiha, ayn zamanda Kur’an’n anasdr (Ümmü’l-Kur’an). Çünkü

ana var etme mahallidir. Onda var olan Kur’an, var eden ise anadaki fa-

ildir. O halde ana, tümel birletiricidir ve Hakkn katndaki kitabn ana-

sdr. Bu kitaba ‘O’rtun katnda kitabn anas vardr 5367 ayetinde iaret edi-

lir. sa’ya, Meryem’e ve var etmenin failine bak! Bu durumda duyular-

na gözükenin tersi ortaya çkacaktr. Buna göre ana, sa ve oul -ki o

Allah’n katndaki kitap ya da Kur’an’dr- Meryem’dir. Anla!

Ayn ekilde, ruh da akl vastasyla nefs ile çiftlemi, böylece nefs,

duyusal olarak var etmenin mahalli haline gelmitir. Ruh kendisine an-

cak nefis yolundan gelmitir. O halde nefs, babadr ve bu nefs, yaznm

yazlmas için rakaml kitaptr. Böylece kalemin annede yazd ey
oulda ortaya çkmtr. Söz konusu ey, ehadet âlemine çkan

Kur’an’dr Anne ise srlarn taycs olan benzerin (misil) varlndan

ibarettir. O halde benzer (misil), bu lâhî srlarn kendisine tevdi edildi-

i yazd kitabn kendisine yerletirildii açlm sayfadr.

O halde kitap, burada Fatiha’dan daha üstündür. Çünkü fatiha de-

lil, kitap ise delilin gösterdiidir. Delilin deeri, gösterdii eye bal-

dr. Dikkat ediniz, ayet fatiha bilinen kitabn ztt olan -ayet ztt dü-

ünülebilirse- bir eyin anahtar olsayd gösterdii deersiz olduu için

kendisi de deersiz saydacakt. Bu nedenle Hz. Peygamber, Mushaf ile

beraber düman toprana yolculuk etmemek hususunda ikaz etmitir.

Çünkü bu harfler, Allah’n kelâmna delâlet eder. Hak, onlar Allah’n

kelâm diye isimlendirmitir. Allah’n kelâmna delâlet amac tamayan
bu kelimelerin benzerlerinin bulunduu harfler ise düman toprana

götürüiebilir. Bunlarn götürülecei yerler arama temiz olmayan yerler

ve benzeri abdesthaneler dâhildir.

(Fatiha Suresinde Cem’ ve Teklik Mertebeleri)

Fatiha suresi seb-i mesânî vc Yüce Kur’an’dr. Sfatlar varlkta tek

tek zuhur etmitir. Bu mcyanda bir mertebe birletirir, bir mertebe top-

lar. Besmele’den din kelimesine kadar olan bölüm, birlemedir. Ayn
eklide, ihdinâ (bize hidayet et) kelimesinden 'dalâlette olanlar’ kelime-
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sine kadar olan ksm da birlemedir.
‘

Ancak sana ibadet eder ve senden

yardm dileriz
'363 ayeti ise birletirir.

Kutsi bir hadiste Allah öyle buyurur: ‘Namaz benimle kulum ara-

snda ikiye ayrdm. Yars bana, yars kulumu aittir. Kuluma istedii

verilecektir.’ stemek senden, vermek O’ndandr. Nitekim emir vererek

ve yasaklayarak istemek O’ndan, emre uymak ise senin görevindir.

Kul: ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’adrW9 der. Allah buna karlk

öyle der: ‘Kulum beni övdü.’ Kul: ‘(Allah) Rahman ve rahimdir’ dedi-

inde Allah: ‘kulum beni methetti
5

der. Kul:
*
Din gününün sahibi

’

dedi-

inde Allah: ‘Kulum beni yüceltti baka bir rivayette ise ‘kulum ileri

bana havale etti’ der. Bu ise ilâh birlemedir. Bir rivayete göre kul:

‘Rahman ve Rahim Olan Allah’n adyla ’ dediinde, Allah: ‘Kulum beni

zikretti’ der.

Kul, ‘Ancak sana ibadet eder senden yardm umarz5370 dediinde, Al-

lah ‘bu benim ile kulum arasndadr, kuluma istedii verilecektir’ der.

Burada kulun istedii ile kast edilen, ihsan ve lütuflardr. Her iki yerde

de, iyyâke (ancak sana) kelimesi, ilâh teklie eklenmitir.

Kul:
‘

Bizi dosdoru yola ulatr, nimet verdiklerinin yoluna, kzdklar-

nn veya sapmlarn yoluna deil ’ der.
371 te bunlar ‘kuluma aittir’ deni-

len eylerdir. Ayrca bu, kulun yani lâhimin birlemesidir. ‘Kuluma iste-

dii verilecektir.’ Herhangi bir ilâhl, bir ilâh istemitir.

u halde, ancak iki mertebe kalmtr (rab ve kul mertebesi). Böy-

lelikle bu surenin ikili (sebu’l-mesânî) olmas geçerli olmutur. Bu mer-

tebe Hakta varille, kulda ise var edilme olarak ortaya çkmtr. Böylece

Hak kendisini onunla nitelemi, Amâ mertebesinde O’ndan baka kim-

se yoktur. Sonra, onunla kendisini halife atadnda kulunu nitelemitir.

Bu nedenle ‘hepsi ona (Ademe) secdeye kapanmtr.’ Çünkü insan

(lâhî) surete sahip olmu, kyamet gününe kadar iki ayan konulduu

yerden (Hak ile kul arasmda) fark meydana gelmitir.

Fatihann isimlerinden olan Yüce Kur’an, el-cem ve’l-vücûd (top-

lama ve varlk ve vecd) demektir. Bunun anlam, onun senden farkl

olup senin onunla bir olmandr. Bu durum ‘ancak sana ibadet eder, sen-

den yardm umarz5372 ifadesinden baka bir ey deildir.

Allah hakk söyledii gibi doruya ulatran da O’dur .

373
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VAKIA

(Sr Yolu ile Elhamdülillah)

Cemaatime efaatim gerçekleip hepsi yok olma esaretinden kur-

tulduktan sonra, Hz Peygamber rüyada, benimle konumasn emrede-

rek Osman’ gönderdi. Yüce minber yaklatrld, özellikle
C
el-Hamdu

lillah (Allah’a hamd olsun)’ ayetiyle snrl kalarak, Hz. Peygamber’in yü-

ce izniyle onun üstüne çktm. Hakkn yardm ve destei indi, Hz.

Peygamber ise minberin sanda' oturuyordu. Bunun üzerine kul,

hamdü sena ettikten ve besmele çektikten sonra öyle dedi:

‘Hamd’in hakikati -ki o Allah’ tenzih ve takdis eden kuldur- ezelî

zata iaret eder. O, (yani elhamdülillah) kulun varlnn ilâhn varl-

ndan ayrma makamdr. Sonra, Hak kendi ezelî varlyla kulu (ya-

ratlm) varlndan habersiz etmi, onu kendisine ulatrp öyle bu-

yurmutur: ‘Lillâhî (kul Allah içindir).’ Bu ifadede Allah kelimesinin

bana gelerek onu mecnr yapan Lam tevazu ve zillet (horluk) anla-

mnda lâhimin hakikatidir. Söz konusu Lâm, hece harflerinden birisi

deil, mana harflerinden birisidir. Sonra Allah, söz konusu harfi kendi

isminin bana getirdi. Bunun gayesi kendisini ereflendirmek, önemini

göstermek, kendisi hakkmdaki bilgiyi (Lâm kulu temsil eder) yücelt-

mek, Hz. Peygamber’in ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’ hadisinde bu önce-

lemeyi .yapmasn onaylamaktr. Böylelikle Hz: Peygamber nefsin bi-

linmesini Rabbin bilinmesinin önüne almtr.

Sonra, söz konusu Lâm, vuslat gerçekletirmek ve onu makama

yerletirmek için Allah isminde amil olmutur. Lâm, vuslat makamnda
bulunduunda, belki de hamdin Lâm’dan baka bir ey olduu sanüabi-

lir. Bu nedenle kulu Lâm’n harekesine uydurarak alçaltmtr (Lâm’n

harekesinin kesre olmas, kesre olmak ile alçaltlm olmak arasndaki

iliki). Bu anlamda ayet öyle okunur: ‘el-Hamdi liliahi.’ Burada el-

Hamdi, bir eyin bir eyin bedeli olmas tarznda, Lâm’n bedelidir ve

her ikisi de ayn hakikate aittir. u halde hamd, Lâm’n varl, Lâm da

hamddir.

Hamd ve Lâm, ayn ey olunca hamd, Allah ile beraber vuslat ma-

kamnda bulunmutur. Çünkü o, Lâm’n ayndr. Böylelikle hamd (vus-
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lat makamnda Allah ile beraber) mana itibar ile olduu gibi Lam da

lafz ve anlam itibaryla onunla beraberdir.

Lâm’da kesrenin bulunmasnn nedeni, kuiliu ortaya koymaktr.

Bazen Hak, ilk olmada en üst makama yükseltmek için onu kendisin-

den bütünüyle habersiz yapar. Sonra onun hakikati, son olmada kalm-

tr. Bu makamda kul, Dal harfinin harekesine uyarak,
c
el-hamdu-luilahi

(Lâm’n ötresiyle)’der. Bu durum, hamdin Lâm olduunu destekler. O,

örtü ve elbise diye ifade edilen eydir. Çünkü hamd, sfadarn ve birli-

in bölünmesi mahallidir. u halde, kullarn bilgisinin zirvesi, -ayet

ulaabilirse- hamde ulamaktr. Hak ise bütün bunlarn ardndadr.

öyle de diyebilirsin; Hak bütün bunlarla beraberdir.

Hak, balangç olarak Lâm harfini kendisinden fâni ederek yükselt-

tiinde (ayn zamanda merfu/yükseltilmi ötre okunduunda), fani ol-

makla beraber hâlâ makamnda bulunduunu ona bildirmek istemitir.

Böylece onu amil yapm, merfiluunu ise Hakka ait yapm, {lüllahi)

ifadesindeki He harfini ise kesreli brakmtr. Bu kesre, kulluun dü-

üklük makamnda Lâm’n varlna delildir. Bu nedenle ortadaki Lâm,

La lâfzyla eddelerim itir. Baka bir ifadeyle, Hakkn zat kulun zat

deildir. O, sadece suretin tecelli etmesi için benzerin hakikatidir.

Lüilahi kelimesindeki He, mamulü (edilgen) olduu için Lâm har-

fine döner. He Hakkn zatn ifade etseydi, Lâm onda âmil (etken) ol-

mazd. Bilakis her eydeki amil Allah’tr. Lâm, hamdin kendisi, He de

Lâm harfinin olduuna göre, He Lâm’dr. Kukusuz daha önce Lâm
hamd idi. u halde He de, bir ilâve olmakszn hamd demektir. Daha

önce unu belirtmitik: Birleik cem’ (birlik) mertebesinin reddi için

olan eddeli Lâm, ayrm mertebesidir.

Bu ifadenin içeriinden u ortaya çkmtr: ‘Hamd’, lillâhî sözü

olduu gibi ayn zamanda lillâhî el-hamd demektir. Binaenaleyh kulun

yapabilecei nihaî ey, aynada gördüü kendi nefsini övmektir. Çünkü

yaratlmn kadîmi tamas mümkün deildir. Böylelikle Hak, benzeri

lâhî surete göre var etmi ve belirleyen bir ayna haline gelmitir. Ben-

zerin sureti zat aynasna yansdnda, zat görmü, haprp kendisinin

farkna vardnda, ona öyle demi: ‘Gördüüne hamd et!
7 Bunun üze-

rine, kendisine hamd etmi ve öyle demi: ‘Hamd Allah içindir.
7 Bu-

nun üzerine Allah kendisine öyle demitir: ‘Ey Adem! Rabbin sana
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merhamet ediyor. Seni zaten bunun için yarattm. Böylece Allah’n

rahmeti gazabn geçmitir.’

Bu nedenle Allah ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah içindir’ dedikten

sonra, ‘Rahman ve Rahim’ demi, rahmeti öncelemi, ardndan ‘gazap

ettiklerinin yoluna deil’ diyerek, gazabn geri brakmtr. Rahmet,

varln ilk açlnda gazab geçmitir, dolaysyla rahmet, aaçtan ye-

mesi nedeniyle cezalandrlmadan önce Adem’e ulam, cezalandrldk-

tan sonra da, yine merhamet edilmitir. Böylece, Adem hakknda arala-

rnda gazap bulunan iki rahmet gelmitir. Bu iki rahmet, birbirlerinin

benzeri oldu için, karmak istemiler, birisi dierine eklenmi, bu

sayede aralarndaki gazap ortadan kalkmtr.

Nitekim bir air, aralarnda güçlük bulunan iki kolaylk hakknda

öyle der:

t seni daralttnda

Elem nerah (açmadk m) suresi üzerinde düün.

(Orada) ki kolaylk arasnda bir güçlük vardr.

Onu hatrlaynca rahatlarsn.

Buna göre rahmet, ilk mevcut demektir ve o talep edilen ey diye

ifade edilmitir. Fatiha suresinde geçen kendüerine gazap edilenler kö-

tülüü emreden nefs, sapknlar ise bileik âlemdir. Bu durum, nefs-i

emmâre gazaba uram olduu sürece böyledir. Çünkü Allah, tenzih

edilmekten münezzehtir. Çünkü O’nun dnda ne bir baka, ne bir

mevcut vardr. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Mümin mümin kardeinin

aynasdr’ sözüyle yetkinlii üzere suretin varlna iaret etmitir. Çün-

kü suret, bilginin mahallidir ve o (bilgiye) ulatran eydir. Allah insan

bu suretten baka bir surette var etmi olsayd, hiç kukusuz, cansz ola-

rak meydana gelirdi. Binaenaleyh hamd, kendisini bilenlere ve O’nun

karsnda duranlara ezelî ve ebedî olarak iyiliklerini ihsan eden Al-

lah’adr.

i
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TEMBH

(Srlar Bakmndan el-Hamdü lillah vc el-Hamdü billah)

Lam beerî kalnty sildii gibi, Ba harfi de, onu ortaya çkartr.

Bu nedenle Ebu’l-Abbas Ibnü’l-Arif öyle demi: ‘Âlimler ‘benim için

(lî), arifler ise bana baldr.’ Böylece en üst makam Lâm adna ortaya

koymutur. Çünkü Îbnü’l-Ârif bu cümlesinde arifler himmetlere bal-
dr demi, Lâm hakknda ise ‘Hak bütün bunlarn ardndadr’ demitir.

Sonra, bu uyarsn pekitirmi ve sadece bu ifadesiyle yetinmeyip öyle

demitir: ‘Himmetler ermek içindir.’ Himmet, Ba harfine mensup arif-

lere (Bâiyyîn) aittir. Lâm’a nispet edilen arifler hakknda ise öyle de-

mitir: ‘Beerî varlk silindiinde Hak ortaya çkar.’ te b, Lâm harfi-

nin makamdr. Söz konusu makam, beerîliin silinmesi makamdr.

O halde el-Hamdü lillah (hamd Allah içindir) demek, el-hamdü

billahi demekten daha üstündür. Çünkü el-hamdü billahi seni baki k-

larken, el-hamdü lillah fani klar. Bilen kii, ‘cl-hamdü- 'lillah’ derse bu-

nun anlam Allah’ kendisinden baka övecek yoktur demektir. Dolay-

syla ondan baka övülecek kimsenin olmayaca daha aikârdr. Sradan

insanlar ‘el-hamdülillah’ dediklerinde, bunun anlam, Allah’tan baka

övülen yoktur demektir. Kendileri ise övendir. Bununla birlikte, bilen

vc sradan insanlar lafzn formunda orrakrr. Alimler, yaratlm-öven ve

övülenleri yok saym, avam ise özellikle yaratlm övülenieri yok say-

mtr. Arifler ise avam gibi olmadan el-hamdü lillahi diyemez. Onlarn

makam ise el-hamdü billahi deme makamdr. Çünkü onlarn nefisleri,

kendileriyle beraberdir. Artk bu bölümü iyice ören. Çünkü o bilginin

özüdür.

VASIL

A

Fatiha Suresinden 'Alemlerin Rabbi

Rahman ve Rahim’ Ayetleri

Allah âlemlerin Rabbi derken bizde ve kalplerimizde Rablik mer-

tebesini yerletirmitir. Bu arifin makam ve nefsin ayann derinleme
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mertebesidir. Buras, sfat mahallidir. Çünkü lillahi, kayna itibaryla

yüce, müahede yeri bakmndan ise zata dayanan bir ifadedir. Bunun

ardndan, âlemlerin Rabbi demitir. Yani onlar terbiye eden ve besle-

yen Rab. Âlemler ise Allah’n dndaki her eydir.

Terbiye iki ksma ayrlr: dolayl ve dorudan terbiye. Bu balamda

Kelime’ye (Tümel ruh) gelince, onun hakknda vasta kesinlikle düü-

nülemez. Ondan sonra gelenlerin terbiyesinde ise vasta arttr.

Sonra, özellikle dolayl terbiye iki ksma ayrlr: övülmü ve yeril-

mi terbiye. Kadîmden nefec -ki nefs tanma dâhil deildir- olan terbi-

ye, bilhassa övülmü terbiye olabilir. Yerilmi ve övülmü terbiye ise

nefisten duyu âlemine yönelik olabilir. Böylece nefis, bakalama ve te-

mizlenmeyi kabul eden bir mahal olmutur.

Konumuza dönüp deriz ki: Allah, tümel ruh diye ifade edilen Ke-

lime’yi herhangi bir eyden olmakszn var ettiinde, onu bilgisizlik

makamnda vc ölumsuzlama mahallinde var etmitir. Baka bir ifadeyle,

onu kendisini görmekten köreltmitir. Böylece Kelime, kimden meyda-

na çktn, nasl meydana çktn bilmez bir halde kalmtr. Canll-

nn ve bekâsnn sebebi olan gda kendisinde bulunmaktayd, fakat o

bunu da bilmiyordu. Bunun üzerine Allah, katnda bulunan eyi iste-

mesi için -ki O’nun katnda olduunu da bilmiyordu- himmetini hare-

kete geçirmi, böylece tümel ruh himmetiyle yola koyulmutur. Ardn-

dan Allah ona zatn göstermi ve sakinlemitir. Böylece örenir ki, ta-

lep ettii kimse sürekli kendisiyle nitelendii kimsedir.

brahim b. Mesud el-lbirî öyle demi:

Kii bazen maksadna varmak için yolculuk eder

. Aranan sebep ise kendi içindedir.

Kelime (tümel ruh) Allah’n kendisine yerletirdii sr ve hikmetle-

ri örenmi, sonradan var olduunu kavram, zatn kuatc bir bilgiy-

le tanmtr. Bu bilgi, onun için kendisiyle beslendii ve hayatn son-

suza kadar sürdüü bir gda haline gelmitir.

Bu en yüce tecellide Hak ona öyle demi:

-Benim, senin nezdindeki ismim nedir?

Ruh karlk vermi:
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-Sen benim Rabbimsin.

Böylece Hakk ancak Rablik mertebesinde tanm, kadîm Hak

ulûhiyetiyle ayrlmtr. Çünkü Hakk bu yönüyle ancak kendisi bilebi-

lir. Allah ona öyle demitir:

-‘Sen benim merbûbum (rabbin kulu), ben senin Rabbinim. Sana

kendi isim ve sfatlarm verdim. Binaenaleyh seni gören kii, beni gör-

mü, sana itaat eden bana itaat etmi, seni bilen beni bilmi, seni bilme-

yen ise beni de bilmemitir. Senden aada bulunanlarn ulaaca son

nokta, nefislerinin senin bilgine ulamalardr. Onlarn sana dair bilgile-

rinin zirvesi, senin niteliini deil, sadece var olduunu bilmektir. Be-

nimle ilikinde de sen böylesin: Kendi nefsini bilmeni aamazsn, ken-

dinden bakasm göremezsin ve benim hakkmda ancak varlk bakmn-

dan bilgi elde edebilirsin. Bilgi bakmndan beni kuatm olsaydn hiç

kukusuz sen ben, ben ise kuatlm, dolaysyla zatm senin zatn olur-

du. Fakat böyle bir durumda zatn benim zatm olmazd. te sana ilâh

srlar gönderiyorum ve onlarla seni terbiye ediyorum. Sen onlar ken-

dinde yaratlm olarak bulursun ve tanrsn. Bunlar sana nasl ulatr-

dmn bilgisinden seni perdeledim. Çünkü onu müahedeyi tamaya

gücün yetmez. ayet onu bilseydin mahiyet bir olurdu. Mahiyetin bir

olmas imkânszdr. u halde senin onu müahede etmen imkânszdr.

Bileiin mahiyeti yalnn mahiyetine döner mi? Hakikatlerin deime-

sine yol yoktur. Bilmelisin ki: Senin aanda olan timseler sana tabi

olduu gibi sen de bana tabisin. Dolaysyla sen elbisemsin, sen benim

Örtümsün, sen benim perdemsin.’

Bunun üzerine Ruh, Hak’ka öyle der: ,‘Rabbim! Benim bir mül-

küm olduunu söylediini duydum. Peki, nerededir o mülk?

Bu soru üzerine Hak, ruh için nefsi kendisinden (ruhtan) ortaya

çkartmtr. Nefs, türeme yoluyla olan mefuldür. Ruh öyle demitir:

-Bu benim parçam, ben ise onun bütünüyüm. Tpk ben senden

(Hak’tan) olduum halde sen benden deilsin!

Hak öyle karlk vermi:

-Doru söyledin, ey ruhum!

Ruh öyle demi:
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-‘Rabbim! Senin vastan ile konutum. Kukusuz beni sen terbiye

ettin, yardm ve terbiye srrn benden gizledin ve onun bilgisini sadece

kendine ayrdn. Benim yardmm da, sahip olduum bu mülkten

(nefs) perdele ki ben seni bilemediim gibi o da beni bilemesin.’

Bunun üzerine Hak nefste kabul edicilik ve muhtaçlk nitelii ya-

ratm, akl ise mukaddes Ruh’a vezir yapmtr.

Sonra Ruh, nefse dönmü ve ona öyle demitir :

-Ben kimim?

Nefs cevap vermi:

-‘Rabbimsin! Hayatm sana bal olduu gibi bekam da sana ba-

ldr.’

Ruh sahip olduu mülküyle böbürlenmi, nefste Rabbinin kendi-

sindeki makamna yerlemi, bunun ise yardmn (imdadn) ta kendisi

olduunu zannetmitir. Hak ise gerçein zannettiinin aksine olduu-

nu bildirmek istemitir. Ayrca, daha önce istedii gibi yardm srrm

ruha vermi olsayd, ulûhiyetten hiçbir eyin kendisine özgü kalmaya-

cam ve varln birleeceini öretmek istemitir. Hak bunu isteyince,

ruhun karsnda hevâ’y (arzu gücü), akln karsnda ise ehvet (arzu)

gücünü yaratm, ehveti, hevânn veziri yapm. Nefste genel olarak

kendisine gelen her eyi kabul etme özellii yaratmtr. Böylece nefs,

her birisinin azametli veziri olan iki güçlü rab (ruh ve hevâ) arasnda

bulunmutur. Vezirler ehvet ve akldr. Söz konusu iki Rab’den her bi-

ri, sürekli olarak nefsi kendisine çarr. Gerçekte ise hepsi Allah katn-

dandr, Allah öyle buyurur: ‘Hepsi Allah katndandr .’374 Baka bir ayette

ise
‘unlara ve bunlara Rabbinin ihsanndan yardm ederiz*

75 buyurur. Bu

nedenle nefis, bakalatrma ve temizlenme mahalli olmutur. ‘Allah ona

(nefse) iyilik ve kötülüünü ilhan etmitir ”76 Bu ayetin öncesinde ise ‘Nef-

se ve onu düzenleyene yemin olsun ki
’377 buyurur: Nefs, hevânn çarsna

karlk verirse bakalama, ruhun davetçisine karlk verirse din ve bir-

leme itibaryla temizlenme meydana gelir.

Ruh bardn fakat kendisine kimsenin karlk vermediini gö-

rünce öyle der:
_

-

-‘Mülkümü davetime icabetten kim engelliyor?

Vezir (akl) öyle der: ..
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-Senin karnda, kendisine itaat edilen güçlü otorite sahibi hevâ

adnda bir hükümdar vardr. Onun lütuflar peindir. Bütün süsüyle ve

ziynetiyle dünya ona aittir. Nefse kendi mertebesini açm, onu davet

etmi, nefs de bu davete karlk vermi ve icabet etmitir.
5

Bunun üzerine Ruh ikâyetle Allah’a yönelmi, böylelikle kulluu

sabit olmutur. stenilen de zaten buydu.

(Farkl Âlemlerde Rabler ve Merbûblar)

Rablcr vc merbûblar (terbiye edilen), her birisi kendi makam ve

deerine göre tenezzül etmitir. Ayrk-ehadet âleminin Rabbi hitap

âlemidir. Bitiik-ehadet âleminin Rabbi ceberût âlemidir. Ceberut

âleminin Rabbi, Melekût âlemi, melekût âleminin Rabbi Kelime, Ke-

lime’nin Rabbi ise bütünün Rabbi olan el-Vâhid ve es-Samed’dir (Hiç-

bir eye muhtaç olmayan Bir)

.

. Kukusuz bu konuda et-Tedbirâtu’l-liâhiyye fi-Islahil-Memleketi’l-

Insâniyye isimli kitabmzda doyurucu açklama yaptk. Bu nedenle sözü

uzatmak korkusuyla, o bölümü burada yinelemekten sarf- nazar ettik.

Ayrca bu konuyu Tefsiru’l-Kur’an’da (Kur’an Tefsiri) de zikretmitik.

Kullarn terbiye iini deruhte eden ve dilediklerini vastalarla per-

deleyen Rabbi tenzih ederim!

Anlamn ve ruhunu kavrayan kimse için bu bölümden u sonuç

çkmtr: Kukusuz (Fatiha suresinde geçen âlemlerin Rabbi ifadesin-

de) Rab Allah’tr. Âlemler ise tümel benzerdir (Kelime, Tümel Ruh).

Bu nedenle Allah onu âlemlerde sekiz harf üzerine Ar olarak yaratm,

lütuf, terbiye, ilgi ve Rahman merhametiyle onun üzerine yerlemitir.

Bu merhamet, ahiret hayatn ayrt etmek için Rahim isminin merha-

metiyle desteklenmitir. Böylelikle Rahman genel. Rahim ise özel ol-

mutur.

O halde Rahman kendi âleminde dolayl ve dolaysz olarak Rah-

man’dr. Rahim ise özelletirme içermesi ve inayetin deeri nedeniyle

dorudan kelimelerinde rahimdir.

Anla! Aksi halde kabul et, selâmete erersin.
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VASIL

(‘Din Gününün Sahibi’ Ayeti)

Allah, bu ayet ile ceza gününü ve tefrika (ayrm) makamndan

mülk mertebesini kastetmitir ki o da (tefrikann, çkarmann zdd
olan) cem’dir (toplamadr). Çünkü tefrika ancak bir cem’de (birlik, bü-

tünlük) gerçekleebilir. Allah öyle buyurur: ‘Onda her hikmetli i ayrt

edilip çkarlr: u halde, ayette belirtilen o mübarek gece, cem’ ma-

kamdr ve tefrikann otoritesini kabul etmitir. Binaenaleyh o, tefrika

makam (kul-Rab ayrm) demektir. Böylelikle cem’, hitap düzeyinde

emir ve yasaa, irade düzeyinde öfke ve rzaya, kulun fiili bakmndan

itaat ve isyana, ilâhn fiili bakmndan tehdit ve ödüle ayrlr.

Bu günde el-Melik (sahip, hükümdar), efaat hakk olan, efaate

tahsis edilen ve nefsim deil ümmetim diyen kimsedir. Tasavvüf yolun-

da ortaya çkan dünyadaki kyamet için talep edilen varlmzdaki hü-

kümdar, Kutsi Ruh’tur. Kyamet günü Hakkn karl var etme, kar-

lk azap ise hesaba çekilme günüdür. Amel itaat ise ‘hurma ve üzümler-

den’ cennetler, nankörce ilenmi günah ise ‘boyunduruk ve azaptan

ibaret’ cehennemler vardr. Her ikisi dc görünüte iddia makamndan-
>

dr.

(Varlmzdaki Hükümdar)

Bu ayette melik’in tanmndan, ona gereken eylerden, nefsin ‘din

gfinü’nden ondan fâni olma mertebesine ulap ulaamayacandan söz

etmeyi gerekli görüyoruz. öyle derim: Melik, sahip olma yoluyla mül-

kü olan ve kendisine melein secde ettii kimse demektir ki, o da ruh-

tur. Hevâ kendisine kar çkp nefisten ona kar yardm istediinde,

ruh hevâ’y öldürmek istemi ve buna hazrlanmtr. Ruh tevhidin ve

Mele-i ala’nn (yüce topluluk) askerleriyle, hevâ da kuruntu, aldan ve

aa âlemin askerleriyle ortaya çktnda ruh hevâ’ya öyle demitir:

-Sana söz: Ben yenersem, her ey benimdir. Sen yenersen ve beni

malup edersen mülk enindir. Bu topluluk aramzda perian olmasn.’

Bunun üzerine ruh ve hevâ vurumu, ardndan ruh yokluk klcy-

la hevây öldürmü, bir direnç ve büyük bir çabadan sonra nefsi elde
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etmeyi baarmtr. Böylelikle nefs, Ruhun klc altnda teslim olmu,

kurtulua ermi, temizlenmi ve arnmtr. Nefs iman ettii için duyu-

lar da iman etmi ve hepsi birden itaat boyunduruu altna girmi, em-

re uymu, bozuk iddia dürtüleri onlardan çekip alnm, kelimeleri bir

olmutur. Böylece ruh ve nefs âdeta tek bir ey haline gelmitir. Ruh

için gerçek anlamda melik ad geçerli olmu, ardndan Allah kendisine

öyle hitap etmi; ‘Din gününün sahibi.’ Böylece onu kendi makamna
göndermi, onu eriatn ayrmndan birliin birletirmesine tamor.

el-Melik, gerçekte Hak’tr. O, her eyin sahibi ve kullancsdr. O,

özü gerei, genel ve özel anlamda efaat edendir: Özel anlamda dünya-

da, genel anlamda ise belirli bir açdan ahirette efaat eder. Bu nedenle

Allah, ‘âlemlerin Rabbini’ görmekten perdelenmilerin kalplerini sn-
drmak için, ‘Din gününün sahibi’ ayetinden önce ‘Rahman vc Ra-

hîm’dir’ demitir. Allah Teâlâ’nn din günü öyle dediini görmez mi-

sin: ‘Melekler, peygamberler ve müminler efaat etmi, geride merha-

metlilerin merhametlisi kalmtr.’ Böylece fiili var etmezden önce kalp-

lerinde alma meydana gelsin diye, el-Cebbâr veya el-Kahhâr dememi-

tir.

Bu varlktaki anlam örenen kimseye ‘en merhametlinin maka-

mnda’ efaatin tahsisi geçerli olabilir. Bu varlktaki özel efaati bilme-

yen ise büyük toplanma günü genel efaatin içine girer, merhametlilerin

makamnda görünür. Böylece, merhametlilerin en merhamedisinin e-

faatiyle fark cem’ haline, parçalanma dürülmeye, çift teke döner; baka

bir ifadeyle surun d olan cehennemden içteki cennete döner. Duvar

çöküp, sur yklp nehirler birbirine kartnda, deryalar birleip ber-

zah yok olduunda, azap nimete, cehennem cennete dönüür. Artk ne

azap kalr ne cezalandrma! Sadece, gözlerin gördüü döekler ve kol-

tuklar üzerinde kularn ötülerinin dinlenmesi, huri ve vildann hizme-

tiyle nimet ve esenlik kalr. Cehennem bekçisi Malik gider, Cennet bek-

çisi Rdvan kalr. Böylece cehennem, cennet hazirelerinde nimedenecek

hale gelir. îblis’in srr onlarn arasnda ortaya çkar. Bir anda o ve secde

edilen eidenir. Çünkü her ikisi de takdir edilmi bir hüküm ve öne

geçmi bir kaderle tasarruf etmitir. Onlarn bu yazgdan kaçnmalar

mümkün deildi vc bunu yapmak zorundaydlar. ‘Âdem Musa’y sus-

turdu.’
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VASIL

‘Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardm dileriz.’

Ayeti

Allah’n varl ‘el-Hamdu lillah (Hamd Allah’a aittir)’ ayetiyle, g-

das ‘âlemlerin Rabbi’, seçimi ve tahsisi ‘er-Rahman ve er-Rahîm’dir
>

,

övgü ve saygnl ‘Din gününün sahibi’ ayetiyle sabit olduunda art-

masn arzulayarak ükrün ve övgünün tekrarlanmasn ve pekitirilme-

sini istemi ve öyle buyurmutur: ‘
Ancak sana ibadet ederiz ve senden

yardrni dileriz
™79 Bu, ükür makamdr. Baka bir ifadeyle, sadece sana

kul olduumuzu ikrar eder, yalnz sana snrz, senin hiçbir ortan
yoktur. Benim senin karndaki konumuma indirdiin kimselere kar
yardm isterken de sadece sana yönelirim, bakasna deil. Ben de, onla-

ra kendi sayemde deil, senin sayende yardrni ederim. Dolaysyla ger-

çekte yardm eden ensin, ben deil.’

Böylelikle tümel kul, bu ayede Allah hakknda ortakszl ispatlar.

‘lyyake (ancak sana)’ kelimesindeki Ya harfi -ki o tümel kulun sim-

gesidir- bakay görmekle kendi adna benlik iddias meydana gelmesin

diye tevhidin iki Elifi arasnda snrland. Böylelikle tevhit kendisini ku-

att. ‘îyyake’deki Kef ise Hakkn zamiridir. Kef ye iki Elif ayn eydir,

dolaysyla onlar zatn delillendirilenidir. Sonra, ‘na'budu (ibadet ede-

riz)’, kendisindeki zamirde bulunan Ya’nn fiilinin niteliidir. Kul,

Hakkn fiilidir. u halde, varlkta sadece özel anlamda ilâh mertebe

kalmtr. Fakat o, ‘iyyake nestaîn (ancak sana ibadet ederiz)’ ayetinde,

ilk yaratma nedeniyle kendi hakkndadr. Çünkü orada bakasnn varl-

tasavvur edilemez. ‘Ancak senden yardm dileriz
’380

ayeti ise ilk yarat-

madan türeyen yaratklar içindir. Bu da, hilâfet srrmm mahallidir. ‘An-

cak senden yardm dileriz
™1

ayetinde, melekler secde etmi ve kibirlenen

de direnmitir.



328 Fütuhât- Mekkiyye I

VASIL

‘Bizi srat- müstakime ulatr. O nimet verdiklerinin, gazap

ettiklerinin yoluna veya sapknlarn yoluna deil’ Ayeti

Tümel kul. Hakka c

Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardm

dileriz
’3* 2 dediinde, Hak ona öyle der:

-‘Bana kulluk etmenin anlam nedir?’

Buna kul öyle karlk verir:

-‘Cem ve tefrika (birlik ve ayrm) makamnda tevhidin sabit olmas’

Kurtuluun tevhitte bulunduu -ki tevhit srat- müstakim, baka

bir ifadeyle kendisinin fâni ya da -anlayabilirse- baki olmasyla zat mü-

ahede etmek demektir- nefste karar klnca öyle der: ‘Bizi doru yola

ulatr .

mi Ardndan, nefsin doru demesiyle (yol) iki yol olarak kars-

na çkmtr: Birisi eri yol -ki bu iddia yoludur-, kincisi ise dosdoru

yol -o da tevhit yoludur.- Nefs bu iki yol hakknda ancak kendilerinde

yürüyenlere göre bir ayrm yapabilir. Böylelikle nefs, kendi Rabbini

doru yolda yürürken görmü ve onunla Rabbini tanm, kendisine

bakmtr. Bu sayede kendisiyle Rabbi arasmda -ki Rabbi ruhtur- lâtif-

likte bir yaknlk meydana gelmitir. Bileik âlemde eri yola bakmtr
ki, o da nefsin u ifadesidir:

‘

Nimet verdiklerinin yoluna.’ Sözü edilen

yol, nefse bitiik bileik âlemdir. ‘Gazap edilmi’ olanlar ise neftsen ayrk

âlemdir. Söz konusu âlemin mensuplan, nefse bitiik âleme- kyasla sap-

knlar ve öfke duyulanlardr.

Nefs, her iki yolun banda durmu, eri yolun sonunun helak,

doru yolun sonunun ise kurtulu olduunu görmü, her nereye gider-

se kendi âleminin onu takip edeceini anlamtr. Nefs doru yol üzere

yürüyerek rabbinin mertebesine yönelmek isteyip ‘Ancak sana ibadet

ederiz’ sözüyle bunun kaynann bizzat kendisi olduunu örendiin-

de, aciz kalm ve onu baaramam. Bunun üzerine
‘

Ancak senden yar-

dm isteriz ’ ayetiyle yardm dilemi, Rabbi de onu ‘bize hidayet ver’ dile-

ine kar ikaz etmitir. Nefs bnun farkna varm ve öyle demi: ‘Bi-

ze hidayet et.’ Böylelikle ‘srat- müstakim (doru yol)’ sözüyle görmü
olduu eyi -ki o senin zatnn bilgisidir- nitelemitir.
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el-Mevâkf kitabnn yazar (NifFcrî) öyle demi; ‘Bilginin bir tesiri

yoktur.’ Baka bir sözünde ise öyle demitir: Helakinin kayna sesin.

‘Nimet verdiklerinin yolu’ istisnaî bir kraatte, kutsî ruha iaret ede-

rek, ‘Srâte men en‘ame aleyh (nimet verdiinin yoluna)’ diye okun-

mutur. Her ikisinin yorumu, Allah'n nimet verdii peygamber ve veli-

lerin yolu demektir.. ‘Gazap edilenler’’ onlara benzemedii gibi ‘sapknlar

da’ onlar gibi deildir.

Allah öyle der: ‘Bunlar kulum içindir ve kuluma istedii verilecek.’

Bu vaat gerei, Hak nefse karlk vermi ve eriliini dorultmu, gi-

decei yolu açkça belirtmitir. Duasm bitirdikten sonra âmin (kabul

et) diyerek kulun yaygsn kaldrmtr. Böylelikle emân ile karlk ger-

çeklemitir. Bu meleklerin ‘âmin’ demeleridir, Ruhun ‘âmin demesi de

asker gibi hatta daha istekli olarak nefse uymutur. Çünkü irade bir ol-

mu vc cls içi konuma (nutk) meydana gelmitir. Bu nedenle ruh

onu nefs-i natka diye isimlendirmitir. O Ruh’un Ar’dr. Akl ise isti-

vann suretidir.

Anla! Aksi halde teslim 1 ol ve selâmete er! ‘Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr.

5384

ALITIRMA FASILLARI VE TESS KADELER

(Bakara Suresinin Bandaki Ayetin Yorumi)

(Kur’an’ Anlamada) vuslat gözüyle güzele bakmak: Allah öyle

buyurur: ‘O inkâr edenleri korkutsan da korkutmasan da birdir, onlar iman

etmeyecektir. Allah kalplerine, kulaklarna ve gözlerine perde çekmitir. On-

lar için büyük azap vardr.ms

Açklama: Ey Mühammed! ‘O kâfirler ki:’ Onlar, bana sevgilerini

kendilerinden gizlemi kimselerdir.
‘Onlar korkutman, seni kendisiyle on-

lara gönderdiim tehdidin veya sözünle korkutman birdir, inanmazlar m6

Senin sözlerine inanmazlar. Çünkü onlar benden bakasm bilmezler.

Hâlbuki sen onlar yaratklarmla korkutuyorsun. Onlar, onu ne bilir ne

de anlarlar!
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Olar sana nasl inanabilir ki? ‘Ben onlarn kalplerini mühürledim.’

Dolaysyla onlarda benden bakasna yer brakmadm. ‘Kulaklarn

mühürledim.’ Artk âlemde benden bakasndan söz duymazlar. ‘Gözle-

rinde perde vardr.’ Beni müalede ettiklerinde heybetimden ‘göremez-

ler’ benden bakasm. Benim nezöimde ‘Onlar için ac bir azap vardr.’

Bu azap, onlar bu yüce müahededen senin korkutmana döndürüp

kendimden perdelememdedir. Nitekim sana da ‘yayn iki ucu veya daha

da az’ yaknlktan sonra döndürüp, oradan seni yalanlayan ve katmdan

kendisine getirdiin eyi yüzüne çarpanlarn yanna indirmitim. On-

lardan benim urumda gönlünü daraltan eyleri duyuyordun. Artk srâ

yolculuunda müahede ettiin açklk nerede!

te yaratklarm karsnda Eminlerim de böyledir. Onlardan ho-

nutluumu gizledim vc dolaysyla onlara asla kzmam.

BU BÖLÜMDE ÖZETLEDMZ
MESELENN AÇIMLANMASI

(Düman Suretinde Veliler)

Hakkn, velilerini Hakk dümanlan niteliinde nasl gizlediine

bakanz! öyle ki:. Allah eminleri el-Lâtif isminden var edip onlar için

el-Cemil isminde tecelli ettiinde, onlar Hakk sevmitir. Kskançlk,

seven ve sevilende iki' farkl açdan sevginin niteliklerinden birisidir.

Dolaysyla kskançlklar nedeniyle Hakka olan sevgüerini gizlemiler-

dir. Bunlara örnek olarak e-iblî ve benzerlerini verebiliriz. Hak da bu

kskançlk nedeniyle bakalarnn onlar tanmasn engellemitir.

Bu balamda Allah öyle buyurur: ‘O inkâr edenler .’ Yani, müahe-

delerinde kendilerine görünen vuslat (kavuma) srlarn örtenler. öyle

demitir: ‘Sizi sfatlarm vastasyla zatmdan perdelemem gerekir.’ Böy-

lece hayrete dütükleri gibi ayn ekilde istidat dâ kazanamamlardr.

Ben de onlar bu âlemde ve peygamberlerimin dilleriyle korkuttum, fa-

kat onlar anlamadlar: Çünkü onlar, aynü’l-cem’ (birlik) mertebesinde^

dir. Allah ise kendilerine ayrm mertebesinden hitap etmiti. Onlar ise
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tafsil ve ayrm âlemini bilmiyordu. Bu nedenle, anlamaya yatkn deil-

lerdi. Sevginin otoritesi, o esnada Hak yönünden bir kskançlk olarak,

kalplerini istilâ etmiti.

Allah, peygamberine ruhen ve Kur’an yoluyla davet ettii eye ica-

bet etmeyilerinin sebebini bildirmi ve öyle buyurmutur: ‘Allah onla-

rn kalplerini mühürlemitir.'’ Dolaysyla bakasn kalplerine sdramaz-

lar. ‘Kulaklarm da mühürlemitir .’387 Allah’n kelâmnn dnda alemde-

kilerin dilleriyle söylenmi sÖ2eri duymazlar. Böylece âlemde kendi dil-

leriyle konutuu halde Allah’ müahede ederler. ‘Onlarn gözlerinde

perde vardr.’ Nur’dan ibaret olan yücelik ve heybetten kaynaklanan bir
(

perde. Çünkü celâl ve heybet O’na aittir. Bununla içinde o insanlara te-

celli ettii önceki sfat kastetmektedir.

Allah onlar zat müahede etmenin haz deryalarna dalm halde

brakm, kendilerine öyle demitir: Sizin için ‘büyük bir azap’ kaç-

nlmazdr. Onlar ise kendilerine göre sfat bir olduu için, azabn mahi-

yetini anlamamtr. Bunun üzerine Allah onlar için olu ve bozulu

âlemini yaratm, kendilerine bütün isimleri öretmi, onlar Rahman’a

nispet edilen Ar’a yerletirmitir. Azaplar orada olacaktr. Onlar Allah

katnda bilinmezlik hazînelerinde neelenmekteydi. Melekler onlar

gördüünde, secdeye kapanmlar, onlar da meleklere isimleri öretmi-

tir.

Bu balamda Ebû Yezîd’e gelince, o (Ar’ta) istiva edememi, aza-

ba takat getirememi, o esnada baylp dümütür. Bunun üzerine Allah

öyle buyurmutur: ‘Sevgilimi bana gönderiniz. Çünkü onun benden

ayr kalmaya tahammülü yok!
5 Bunun üzerine £bû Yezid, özlem ve hi-

tap ile perdelenmitir. Geride kâfirler kalm, onlar Ar’tan Kürsü’ye

inmi, bu esnada onlara iki ayak gözükmü, çisimsel yaratln gecesi-

nin son üçte birlik diliminde nefse ait dünya semasna inmilerdir. Bu-

rada, yükselmeye güç yetiremeyen arlk sahiplerine (insanlar vc cinler)

hitap etmilerdir: ‘Bir dua eden yok mu ki, ona icabet edile?’ Tövbe

eden yok mu ki tövbesi kabul edile? Balanmak isteyen yok mu ki ba-

lana?’ Tan sökünceye kadar böyle devam eder. Tan söktüünde ise

akla mensup nuranî-ruh ortaya çkar. Böylece, geldikleri yönden geri

dönerler. Hz. Peygamber öyle buyurur:
cKim visal orucu tutarsa seher
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vaktine kadar tutsun. Seher, ‘Kabirlerde olan eylerin diriltilme vakti-

dir.’ Allah’n tuzandan çekinmeyen her kul, aldanmtr. Anla!

FASIL
''

- 1

(Aadaki Ayet-i Kerîme’nin Tevili)

‘nsanlardan bir ksm inanmadklar halde, Allah’a ve ahiret gününe,

inandk derler. Allah’ ve iman edenleri kandrrlar . Hâlbuki sadece kendile-

rini kandrrlar,farknda da deillerdir. Onlarn kalplerinde hastalk vardr.

Allah da hastalklarn artrmtr, yalanladklar ey karsnda onlar için

büyük azap vardr.’388

Allah yaratklarn yoktan yaratm mudak birlik diliyle rabliinde

tecelli edip öyle buyurmutur: ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim?’ Mu-

hatap, olabildiince duruluk içindeydi ve öyle karlk vermiti: ‘Evet

Rabbimizsin.’ Bu cevap, bir yank gibiydi. Çünkü onlar (yaratl âle-

minde muhatap olanlar), Allah’a Allah vastasyla karlk vermiti.

Çünkü hadis varlk (sonradan var olan), ortaya dikilmi bir hayaldir.

Ayette geçen tanklk ise (Allah’n insanlar kendilerine kar tank tut-

mas), sadece merhametten kaynaklanan bir tanklkt. Çünkü onlardaki

doal haz ve ilâh iktidar kabul etme özellii nedeniyle, kendisine ortak

koacaklarn bildii için onlara ‘sadece ben’ (sizin Rabbiniz deil mi-

yim) dememitir. Bunu ise ‘ancak pek az kimse bilebilir.

Hak kandilleri yakarak varlk evini aydnlatp, kendisinin ise bilin-

mezlik karanlklarnda kalmasndan sonra, gayret ve izzet perdesinin ar-

dndan âlemin suretleri ezelî ilimden ebedîd varla çkmtr. Böylece

suretler, hareket edici ve farkl dillerle konuucu olarak görülmütür.

Suretler, karanlktan ortaya çkmtr. Dolaysyla, süreleri tamamland-

nda tekrar karanla dönerler. Seher vaktine kadar, böyle devam eder.

Akl, gözünün gördüü eyin hakikatini örenmek istemitir. Çün-

kü duyunun kimi sürçmeleri vardr. Bunun üzerine örtüye yaklar,

onun konumasn kendisinde gizlenmi olarak görür. Burada alacak

bir sr bulunduunu anlar, kendi nefsinden onu örenir ve bilir. Ayrca
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peygamberi ve peygamberin getirdii tekiif sorumluluklarm örenir.

Bu meyanda ilk vazife, kelime-i tevhid’dir. Böylece tevhidi ikrar eder.

Binaenaleyh hiç kimse Yaratan’n varln inkâr etmemitir, sadece

O’na dair ifadeleri deiiktir. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ta-

nklyla irk (fark) diliyle onlara hitap ederek kendilerini snam, bir

ksm ise hem cinslerinden birinin peygamber seçilmesini inkâr etmitir.

Ardndan, inkâr edenler iki ksma ayrlm : Bir ksm, olgulara ba-

kp herhangi bir eyde bir üstünlük görmeyerek inkâr etmitir. Bir ks-

m ise olgular içten ve akl düzeyinde incelemi, akledilirlerde ortaklk

görmü, ayrcal unutmu, böylece inkâr etmitir. Allah, peygamberi-

ni klç ile göndermi, onlarn kalplerine ölüm korkusunu yerletirmi,

düünceleri ölçüsünde kalplerine kuku sokmutur. Bu balamda bir

ksm, irak kelimesini (ortak saymak, daha önce belirtilen yorumla ke-

lime-i tevhit anlamnda kullanlmaktadr) kesin olarak reddetmeyi sür-

dürmütür ki, bu ksm kâfirlerdir, Bir ksm, onu müahede ederek ka-

bul etmitir. Böyle yapan, Allah’ bilendir. Bir ksm, düünerek onda

direnç göstermitir. Bu kii Allah’ arif olandr. Bir ksm, inanarak

onun üzerinde sabit olmutur ki, bu ksm avamdr. Bir ksm, öldü-

rülmekten korkmu kelime-i ehadeti ikrar etmi, fakat inanmamtr.

Bunun üzerine Hakkn dili ona öyle nida etmitir: Görünüte ‘insan-

lardan bir ksm Allah’a ve ahiret gününe iman ettik der.’ (Gerçekte ise

‘Onlar mümin deildir man davas güderek ve Allah’n durumlarn

bilmedii zannyla vc amellerini yüzlerine çarpacandan bilinçsiz ola-

rak
c
Allah’ kandrrlar .’ Bu gün yaptklarnn ‘farknda deillerdir ”90

‘Kalplerinde hastalk vardr\ yani peygamberimin getirdii eye kar
kuku vardr.

‘

Allah da onlarn hastalklarn artrmtr .’391 Yani kuku ve

perdelerini artrmtr. Kyamet günü ‘onlar için ac bir azap vardr

\

On-

lar, imdilik yanlarnda gerçekletirdiimiz eyleri yalanlamakla ba ba-

adr. Kader levhasmda onlara yardm takdir edilmemitir.
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VASIL

(Münafkln Bâtnî Yorumu)

‘Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmaynz denildiinde derler ki: Biz

sadece slah edicileriz. Dikkat ediniz, onlar bozguncularn ta kendileridir,

fakat farknda deillerdir.
5392

Allah varl sekizle yetkinletirdiinde, id-

dia süvarisi, nimetlerime meydannda ortaya çkm, bu esnada, ‘insan-

lardan bir ksm iman ettik derler’ ordusu içinde buna meydan okuya-

cak kimse çkmad. Böylelikle o, hepsine sahip olmu, onlar da gönülle-

rinden kendisine ve dinine yönelmitir. Bunun üzerine onlara ya ikrar

ya da ölüm denilmitir. Onlar da sözle iman kabul etmi, dünya ve

ahirette kendileri için ac bir azap gerçeklemitir.

Onlara öyle denilmi: ‘Yeryüzünde bozgunculuk çkarmaynz.’

,

Yeryüzü bedenlerin arzdr. Onlar ise hayallerinden öyle geçirmi: ‘Biz

slah edicileriz.’ Bu söze kar Allah öyle buyurur: ‘Dikkat ediniz, onlar

bozguncularn ta kendileridir.’ bize ve kendilerine göre. Çünkü onlar,

söyledikleriyle istedikleri gibi yararlanamamtr. Fakat bunun farknda

deillerdir, yani eyann bir olduunun. Farknda olsalard, ne inanr ne

de inkâr ederlerdi.

VASIL

(Münafklar)

Münafklara “insanlarn inand gfbi siz de inann ' denildiinde öyle

derler: ‘Aklszlarn inand gibi mi inanacaz.’ Dikkat ediniz, onlar aklsz-

larn ta kendileridir, fakat bilmezler .

3393 öyle ki: Onlar, bakalarn yoluna

katldnda, tanklarn menzillerinde durmalar için kendilerine çar
gelmitir. Onlar da bir mekânda u hitab iitmitir: ‘nsanlar gibi siz de

iman ediniz.’ Ardndan, kendi cinslerinden bir davetçinin ald duyusal

ahit nedeniyle (Elestiteki) ahitten perdelenmilerdir. Bu durum, kendi-
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lerini sar yapm, gözlerini köreltmi, bilgisizlik gecelerini karartm,

sonuçta öyle demiler: ‘Aklszlar gibi imanm edeceiz.’

Onlar tenzih yolundan döndürülüp arzularyla ba baa kaldkla-

rnda Allah bize öyle demitir: ‘Dikkat ediniz! Onlar aklszlarn ta

kendisidir.’ Yani, arzular kendilerine sahip olup hitab duyma hazzn-

dan perdelendiklerinde, baya insanlarn ta kendileridir. Fakat bunun

farknda deillerdir. Yani üstün olann düük olandan ayrmas gerek-

tiini bilmezler. Yoksa bir eyi meydana getirmek istediinde ona ‘ol

der, o da olu verir’ ayetinin anlam kalmazd. Bu anlam, eyann en gü*

zel kanuna göre yaratlmasndan baka bir ey midir?

Yoktan yaratma, var etme, salamlatrma ve örneksiz yaratmann

sadece kendisine ait olduu Allah’ tenzih ederim.

VASIL

Münafklarn iddialar

(Münafklar)

4
iman edenlerle karlatklarnda iman ettik derler. eytanlaryla ba

baa kaldklarnda ise sizinle beraberiz, onlarla alay ediyoruz derler .’394

man b noktada be ksmdr: Taklit iman, bilgi imam, görme

iman, hak iman, hakikat iman. Taklit iman avama, bilgi delil sahiple-

rine, görme müahede sahiplerine, hak imam ariflere, hakikat iman ise

(iin kaynagma) vâkf olanlara aittir. Hakikatin hakikati ise -ki o ima-

nn altnc ksmdr- asaleten ve varis olarak gönderilmi bilginlere aittir.

Bunun açklanmas yasakland, dolaysyla izah edilmesi imkânszdr.

Bu balamda iman iddiasnda bulunanlarn özellii, bu be iman

grubundan birisiyle karlatklarnda ‘iman ettik’ demektir. Buna göre

kalp avama, kalbin srr delil sahiplerine, ruh müahede sahiplerine, ru-

hun srr ariflere, srrn srr ise vakf olanlara aittir. En büyük sr ise

kskanlan ve gizlenenlere (Hakk’n eminleri) aittir.
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Münafklar, imandan yüz çevirmi ve slâm’a katlmtr. Onlarn

imanlar, hayal hâzinesini amamtr. Böylelikle içlerinde putlar edin-

mi, onlar ilâh mesabesine yerletirmilerdir. Gaflet kendilerine baskn

gelip iman mahallinin iman mertebelerinden soyutlanmasyla ‘eytanla-

ryla ba baa kaldklarnda öyle derler: ‘Biz sizinle beraberiz. Biz sade-

ce alay etmekteyiz.’ Bu nedenle yalnzken eytanlarna söyledikleri söz-

lerinden dolay azab hak etmilerdir. Birbriyle çeliir davranlar sergi-

ledikleri, baka bir ifadeyle, ayn anda doru ve yanl yaptklar, yanl
gizleyip doruyu gösterdikleri ve doruyu ifade edip yanl yaptklar

için onlara kiyüzlü denilmesi geçerli olmutur. Zadar zatlarna hitap

etmi olsayd, onlar adna bu durum sahih olmaz ve mudaka hakikat

ehlinden olurlard.

Allah onlarn alaylarna cevap vermi ve öyle buyurmutur: ‘Allah

onlarla alay etmektedir.’ Bu onlarn alaylardr. Hayret! Onlar yok iken,

‘biz sizinle beraberiz’ nasl diyebiliyorlar? Hakikat imann müahede

etmi olsalard. Hakk yaratlmta müahededen, (dolay) ‘yalnz kal-

maz’, konumaz veya susmazlard. Bilakis, müahede edenin yerini alr-

lard. O müahede eden ise madde sahibi toplayc ruhtur. O halde in-

san, kavumann hakikatine bakmaldr! Çünkü kavuma, ancak daha

önceki bir ayrlktan sonra mümkündür.

Münafklar, bilmedikleri, hatta kendilerine güzel görünen bir nite-

likte toplanmtr. Bu nitelie göre hareket etmi ve daha fazlasna güç

yetiremeyip öyle demiler: ‘nandk.’ Sonra eytanlkla ba baa kaldk-

larnda’ önderlerine dönmülerdir. (eytan kelimesinin türetildii) ey-

tanet, bir ayrlktan sonra gerçekleen kavumak gibi uzaklk demektir.

‘öyle dediler: Biz onlarla alay ediyoruz.’ Karlatmz bir nitelikle

alay etmekteyiz.

Bu ayeti, fecrin doup.örtünün kalkmas ve engellerin silinip ku-

kunun kaybolmas itibaryla hakikatin hakikati yönünden iyice düün!

Bu durumda ‘Subhâne’, ‘Nisa’ ve ‘ems’ surelerindeki sr sana gözükür.

Böylelikle, karlatklar kimselerin karlaanlar gibi olduklarn görür

ve susarsn. Konuursan helak olursun.
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Bu açklanmas yasak olan hakikatin hakikatidir. Bu sr, sadece on-

dan zevk yoluyla bir
.
koku duyan kimseye açklanabilir ki ona açklan-

masnda bir beis yoktur. Artk iyice düün, incele, Allah’n izni ile do-

ruya ularsn!





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ON BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTINCI BÖLÜM
Ruhanî Yaratln Balangc; Onda Yaratlm lk Var-
lk Kimdir? Nereden, Nerede ve Hangi Misale Göre
Var Oldu? Gayesi Nedir? Büyük ve Küçük Âlemin

Felekleri

Bu salam varla baknz

Ve tpk iaretyaplm bir örtü olan kendi varlmza

Mülkünde O’nun halifelerine baknz

Bilinen ve bilinmeyen dillerle konuanlara

Onlardan hiç birisi kendi ilâhn sevmez

Onun sevgisine dirhem sevgisini kattrmadan!

. Denilir ki: Bu bilgi kuludur ve u ise

Cennet kulu, u da cehennem kulcuu!

Sadece azn az müstesna, onlar

Vehim kaynakl bir duyu olmakszn sarhotur.

Onlar Allah'n kullardr, O’ndan baka kimse

j

Tanmaz onlar. Onlar nimet verenin kulu deildir.

Acizlikleri nedeniyle dönmelerini irade ettiinde

Onlara her türlü gizli bilgiyi vermitir.
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Basitler hakknda yalnzca öndekinm bilgisini.

Ve ondan eksilmemi esas hakkndaki bilgiyi vermitir.

Benzerlerinden örttüü zarfn hakikati hakkndaki bilgiyi

Onun misali ise gizlenmez.

En salam tarzda bütün âlemlerin

Kendisi için var olduu sebebin bilgisini.

Artk kendisinden sonra bilinen bir gaye olmayan

En büyük ve yüce iin sonunun bilgisini.

Onun hakknda bilinebilecek. En büyük

Varlkfeleklerinin ilimlerini.

Büyüüyle, küçüüyle, knanmayan en yücesiyle.
i

Bunlar öyle ilimlerdir ki, onlarn kefine ulaan kimse

Kalpleri en salam yola ulatrr

Allah’a hamdolsun ki

Ben bu ilimlere ve bilinmeyenin bilgisine sahibim.

Özet Anlatmla Yaradln Açklanmas

Yaradln balangc Hebâ’dr. Onda var olan ilk ey ise Rahman’a

nispet edilmi Hakikat-i Muhammediye’dir. Mekânda yerleme olma-d için onu snrlayacak bir yer yoktu.

(Alem) Nereden var oldu? Varlk ve de yokluk ile nitelenemeyecek

bilinen hakikatten var oldu.

Nerede var oldu? Hebâ’da.

Hangi surete göre var oldu? Hakkn nefsinde bilinen surete göre

var oldu.

Niçin var oldu? lâhî hakikatleri izhar etmek için.

Gayesi nedir? Karmdan kurtulmak: Böylelikle her âlem, kendisi-

ni ina edenden payn karm olmakszn bilir. O halde âlemin gayesi,

Hakkn hakikaderini izhar, büyük âlemin feleklerini bilmektir. Biiyiik

âlem, sûfdere göre insann dndaki eylerdir. Küçük âlem ise âlemin

ruhu, nedeni ve sebebi olan insandr. Alemin felekleri onun makamlar

harekeden ve tabakalarnn ayrntsdr.

Bu ifade bölümün içerdii en veciz anlatmdr.
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(nsan Küçük Alemdir)

nsan cisim bakmndan küçük bir âlem olduu gibi yaratlm ol-

mas yönünden de zelil’dir. Böylece, onun teelluhu (ilâhlamak, lâhî

huylarla ahlaklanmak) mümkün olabilmitir. Çünkü insan âlemde Al-

lah’n halifesidir. Alem ise insana amade klnm bir ilâhldr. Nitekim

insan da. Yüce Allah’n ilâhlsdr.

Bilmelisin ki: nsann en yetkin yaratl, dünyadadr. Ahirette ise

her iki gruptan insanlar yarm olarak bulunur. Bu yarmlk, bilgide de-

il haldedir. Çünkü her frka (mümin ya da kâfir), kendi halinin zddn
bilir. Binaenaleyh insan, ayn anda hem mümin hem de kâfirdir. Mutlu-

luk-bedbahtlk, nimet-azap, nimetlenen-azap gören hep birliktedir. Bu

nedenle, dünya bilgisi daha tam, ahiret tecellisi ise daha üstündür.

Anla, bu kilidi çöz!

Bizim bu meselede anlayabilene simgesel bir ifademiz vardr. Onun
lafz knanmaya müsait, anlam ise nefistir.

Büyük varln ruhu

Bu küçük varlktr

O olmasayd, demezdi ki:

‘Ben kudretli büyük olanm

,

Sonradanlm seni perdelemesin

Ya da yok olu ve tekrar dirili

1 Çünkü ben, eer düünürsen,

Büyük ihata edici olanm

Zatm gerei Kadlm’e aidim

Zuhurum ile de yeniye (olu, hâdise) aidim.

Allah, tektir, kadimdir

Eksiklik O’na bulamaz

Olu ise yeni yaratmadr

Hakkn iki tutuunda esirdir

te buradan gelir ki ben:

Ben hor ve hakir varlm

Ve her bir varlk
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Benim varlm üzerinde döner.

Ne gecem gibi bir gece vardr

Ne nurum gibi bir nur

Her kim bana kul derse (bilsin ki)

Ben muhtaç bir kulcazm

Ya da benim varlk olduumu söylerse bilsin ki)

Ben her eyden haberdar olan varlm

Beni hükümdar diye çar, bulursun

Ya da yoldan çkmayan sürü diye.

Ey kadrimi bilmeyen cahil!

Sen misin bilgili ve görgülü?!

Varlma benden tebli et

Ki söz ya dorudur ya da yanl

Kavmine de ki: Muhakkak ki ben

Rahim ve gafur’um.

De ki: Benim azabm

En iddetli azaptr

De ki: Ben zayfm

Takat yetiremeyen bir esirim

Benim elimde bir ahs nasl nimetlenir ya da helak olur.

Açklama ve tzah

(Varla Dair Dört Bilgi)

Bilinmelidir ki: Bilinenler dört ksmdr. Birincisi, Haktr; Hak,

mutlak varlk ile nitelenmitir. Çünkü O, her hangi bir eyin nedenlisi

olmad gibi bir eyin nedeni de deildir. Bilakis O, özü gerei var

olandr. O’nu bilmek, varln bilmekten ibarettir, Varl ise O’nun

zatndan baka bir ey deildir. Bununla beraber. Hakkn zat biline-

mez, fakat O’na nispet edilen nitelikler bilinir. Burada, anlamlarn nite-

liklerini kastetmekteyim ki, bunlar yetkinlik özellikleridir. Zatn hakika-

tini bilmek imkânszdr. Çünkü O, delil ile ya da akln kantlama yön-

temiyle bilinemez ve herhangi bir tanma girmez. Çünkü hiçbir ey
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Hakka benzemedii gibi O da hiçbir eye benzemez. Eyann benzeri

olan kimse hiçbir eyin benzemedii ve hiç bir eye benzemeyen varl

nasl bilebilir ki? O halde, senin Allah’ bilmen ‘O nun benzeri gibi yoktur'

ve ‘Allah sizi kendisinden sakndrr’ tarznda olabilir. Nitekim eriatta

Allah’n zat hakknda düünmek yasaklanmtr.

(Hakikatler Hakkari)

kinci bilinen ise Hakka ve âleme ait tümel hakikattir. O, varlk ve

yokluk ile hâdislik ve kadimlik ile nitelenemez. Kadm’de bulunduun-

da kadîm, yaratlmta bulunduunda yaratlmtr. Bu hakikat bilinin-

ceye kadar, kadîmi ve hâdisiyle bilinenler bilinemedii gibi kendisiyle

nitelenmi eyler var oluncaya kadar söz konusu hakikat var olamaz.

Öncesel bir yokluktan olmakszn, Hakkn varl ya da ifadan gibi bir

ey var olduunda o hakikat için kadîm varlk denilir. Çünkü Hak

onunla nitelenmitir. Allah’n dndaki eylerin var olmas gibi, bir ey
yokluktan meydana gelirse o, bakas dolaysyla var olan yaranlmnr.

Bu durumda bu hakikate yaratlm denir. Hakikatierin hakikati, her

varlkta kendi tümel hakikatiyle bulunur. Çünkü o parçalanma kabul

etmez. Binaenaleyh onda bütün ve parça yoktur. Suretten soyut olarak

delü veya kant vastasyla bilgisine ulalamaz. te âlem, Hak sayesinde

bu hakikatten meydana gelmitir. Bu hakikat, özünde mevcut deildir.

Aksi halde Allah, bizi kadîm bir mevcuttan yaratm, hakkmzda ka-

dimlik sabit olurdu.

Ayrca bilmelisin ki: Bu tümel hakikat, âlemden önce olmakla nite-

lenmedii gibi âlem de ondan sonra olmakla nitelenmez. Fakat o, genel

anlamda varlklarn asldr. Hakikatlerin hakikati, cevherin asl, hayat fe-

lei, yaratmada vasta olan Hak vb. isimlerle isimlendirilir. O, akledilir-

kuatc felektir. Hakikatler hakikati için âlemdir dersen doru söylemi

olursun, âlem deildir dersen yine doru söylemi olursun, Haktr der-

sen doru söylemi olursun, Hak deildir dersen yine doru söylemi

olursun. Çünkü o, bütün bu isimleri kabul eder ve âlemin bireylerinin

'saysnca çoalr ve Hakkn tenzihiyle onlardan soyutlanr.

Hakikader hakikatini daha iyi anlayabilmek için hir örnek istersen

ahap, sandalye, minber ve sandk gibi eylerdeki tahtaya baknz. Ayn
ekilde ev, sandk ve yaprak gibi dörtgen ekillerinde dörtgene baknz.

Dörtgenlik ve tahtalk, kendi hakikaderiyle bu bireylerin her birisinde
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bulunur. Renklere de böyle bakabilirsin: Elbisenin, mücevherin, kâ-
dn, unun, yan beyazl gibi. Elbisede görülen beyazlk, elbisede on-

dan bir parça olmakszn bulunur. Hatta onun hakikati, kâtta ortaya

çkt gibi ortaya çkar. Bilgi, kudret, irade, duymak, görmek ve bütün

eyler de böyledir.

Kukusuz bu bilineni (hakikatler hakikati) sana açkladm. Onun
hakknda daha geni açklamay Inaü’bCedavil ve’d-Devair diye bilinen

kitabmzda yaptk.

Bu balamda üçüncü bir bilinen vardr ki o da bütün âlemdir. Me-

lekler, felekler, âlemlerin içermi olduu hava, toprak ve âlemden o iki-

sinde bulunanlar bu ksma girer. Söz konusu bilinen, en büyük mülk-

tür.

Dördüncü bir bilinen vardr ki o da, halife insandr. Allah onu em-

rine amade kld bu âleme yerletirmitir. Allah öyle buyurur: ‘Allah

göklerde ve yeryüzünde olan her eyi size âmâde klmtr.’

Bu dört eyi bilen kiinin artk bilmek isteyecei hiçbir ey kalmaz.

Söz konusu eylerin bir ksmnn sadece varln bilebiliriz. Sadece var-

lm bileceimiz ey Hak’tr. Hakkn fiil ve nitelikleri ise ancak benzer-

leri ile bilinebilir. Bir ksm ise ancak örnei ile bilinebilir. Buna örnek

olarak tümel hakikati bilmeyi verebiliriz. Bir ksm ise her iki yönüyle,

baka bit ifadeyle mahiyet ve nitelik yünüyle bilinebilir ki, bu da âlem

ve insandr.

VASIL

A

(Alemin Balangc: Heba ve Hakikat-i Muhammediye)

‘Allah var idi vc O’nunla beraber baka bir e' yoktu.’ Sonra, bu

rivayete
cO, imdi de olduu gibidir’ ifadesi eklenmitir. Hakka âlemi

yaratmaktan dolay daha önce sabit olmayan bir nitelik dönmemitir.

Bilakis Allal, âlemi yaratmadan ünce kendisi nedeniyle sfatlarla nite-

lenmi, yaratklarnn kendileriyle O’na dua ettikleri isimleriyle çim-

lenmiti. Allah âlemi var etmek ve kendisine dair bilgisiyle onu bildii
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tarzda (yaratlm) balatmak isteyince, tenzih tecellilerinin bir tarzyla

bu yüce iradeden tümel hakikate yönelik bir tecelli gerçeklemitir. Ba-

ka bir ifadeyle, ondan heba diye isimlendirilen bir hakikat meydana

gelmitir. Hebâ, içinde istenilen ekil ve surederin meydana getirilmesi

için binann harc ve topra gibidir ve o âlemde yaratlm ilk varlktr.

Kukusuz Ali b. Ebû Talib, Sehl b. Abdullah gibi tahkik sahibi kef ve

vecd ehli onu zikretmitir.

Sonra, Allah nuruyla bu Hebâ’ya tecelli etmitir. Söz konusu He-

bâ’y aklclar bütün Heyula diye isimlendirmitir. Bütün âlem, onda

bilkuvve ve uygunluk olarak bulunur. Her ey bu Hebâ’dan kendi güç

ve istidadnca bir ey kabul etmitir. Bu durum, evin duvarlarnn kan-

dilinn kabul etmesine benzer. Ia yakn olduu ölçüde aydn-

lanma artar. Allah öyle buyurur: ‘O’nun nurunun misali içinde lamba bu-

lunan bir kandillik gibidir.*
95 Böylelikle Allah, nurunu lambaya benzet-

mitir.

Bu Hebâ içinde akl diye isimlendirilmi olan Muhammedi hakika-

tinden (hakikat-i Muhammediye) baka Allah’a daha yakn bir ey bu-

lunmamtr. Böylelikle o, bütün âlemin efendisi ve varlkta ilk ortaya

çkan ey olmutur. Dolaysyla onun varl, bu ilâh nurdan, Hebâdan

ve tümel hakikatten meydana gelmitir. Hebâda onun hakikati, ardn-

dan âlemin hakikati Hz. Muhammed’in tecellisinden meydana gelmi-

tir. Ona en yakn kii ise Hz. Ali b. Ebû Talib ve peygamberlerin srla-

ndr.

Bütün âlemin aynmakszn kendisine göre var olduu örnee ge-

lince, söz konusu örnek. Hakkn varlyla bilfiil varlk kazanan bilgidir.

Çünkü Allah kendisini bildii bilgiyle bizi bilmi ve bilgisine göre de

yaratmtr. Bizler de O’nun ilminde beürlenmi bu ekle göre var ol-

duk. Böyle olmasayd, bu ekil -Hak kendisini bilmedii için- kastla

deil, tesadüfen meydana gelmi olurdu. Varlkta hiçbir suretin tesadü-

fen ortaya çkmas mümkün deildir. Bu belirli ekil, Allah tarafndan

bilinmi ve irade edilmi olmasayd, bizi ona göre var etmez ve bu ekil

de bakasndan farkllam olmazd. Çünkü ‘Allah var idi ve O’nunla

beraber baka hi,- ey yoktu’ hükmü sabittir. u var ki söz konusu olan

kendiliinde zuhur ettii suret olmaldr. Böylelikle Allah’n kendisini

bilmesi, bir yokluktan olmakszn ezelî olarak bizi bilmesidir. Binaena-
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leyh O’nun bizi bilmesi de böyledir. Dolaysyla Hakkn bizi bilmesin-

den ibaret olan örneimiz, Hakkn kadimlii nedeniyle kadîmdir. Çün-

kü Haklan bizi bilmesi, Hakkn bir niteliidir ve sonradan yaratlanlar,

O’nun zatyla var olamaz. Allah böyle bir eyden münezzehtir!

(Alemin Varlk Gayesi)

‘Âlem niçin var olmunr ve gayesi nedir?’ sorumuza gelince, buna

yant olarak Allah öyle buyurur: ‘Ben insanlar ve cinleri bana ibadet et-

sinler diye yarattm.
’396

Böylelikle Allah, bizi yaratma sebebini açklam-

tr. Bu sebep, ayn zamanda bütün âlemin var olmasnn nedenidir. Bu-

rada Allah, bizi ve cinleri özel olarak zikretmitir ki cin, gizli olan melek

ve benzeri her ey anlamna gelir. Allah gökler ve yerler hakknda öyle

buyurur: ‘steyerek veya zorla geliniz. Onlar isteyerek geldik demilerdir.’397

Baka bir ayette ise ‘Onlar emaneti tamaktan çekindiler

’

m buyurur: Bu-

rada söz konusu olan, emanetin sunulmasdr. Bu bir sunum deil de,

emir olsayd, hepsi itaat eder ve onu tard. Çünkü söz konusu varlk-

lardan günahn meydana gelmesi düünülemez ve onlar itaat etmek

üzere yaratlmtr. Ateten yaratlm cinler ve insan ise bu özellikte var

olmutur.

(Bütün Âlem Canl-Düünendir)

Ayn ekilde, insanlarn bazlar -ki onlar duyular, zorunlu ve bedi-

hî kantlarla snrlanm delilleri esas alanlar ve aklclardr- öyle derler:

‘Sorumlu kiinin kendisine yönelik hitab anlayacak derecede akll ol-

mas gerekir.’ Doru söylemiler, bize göre de dunun böyledir. Âlem,

bütünüyle akll, canl ve düünendir. Bu durum, insanlarn içinde yaa-

d âdetin almas yoluyla keif yönünden sabittir. Bizim için bu bilgi-

nin bu yolla meydana geldiini kastediyorum. u var ki, onlar (sözü

edilen aklclar) unu ifade eder: Âlem canszdr (cemâd, cansz), düü-

nemez. Onlar, gördükleriyle snrl kalmtr. Bize göre gerçek bundan

farkldr.

Bir tan ya da koyun bacann veya hurma kütüünün veya bir

hayvann Hz. Peygamber ile konutuu hakknda bir rivayet geldiinde

ise söz konusu kimseler unu ifade eder: ‘Allah o eyde o esnada bilgi

ve canllk özellii yaratmtr.

’
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.
Bize göre i böyle deildir. Bilakis canllk srr, bütün âleme ya-

ylm olduu gibi söz gelimi ‘müezzinin sesini duyan kuru ve ya her

ey onun lehinde tanklk yapacaktr.’ Ancak bilen tanklk yapabilir.

Her eyin canl olmas bize göre, haberin zâhirinin gereine göre ince-

leme ya da baka bir ekilde çkartlm bir yarg deildir. Bunu ören-

mek isteyen kimse Allah adamlarnn yolunu tutsun, halvete ve zikre sa-

rlsn. Bu durumda Allah kendisini bütün bunlara muttali edecek, in-

sanlarn bu gerçekleri alglamakta körlük içinde olduklarn anlayacaktr.

(Âlemin Var Olmas simlerin Otoritesinin Zuhurudur)

Allah, isimlerinin otoritesi ortaya çksn diye âlemi yaratt. Çünkü

güç yetirilen olmakszn kudret, ihsan edilen olmakszn cömertlik,

rzklanan olmakszn rzk vericilik, yardm isteyen olmakszn yardm

etmek, merhamet edilen olmakszn merhamet edici olmak, etkileri ol-

mayan ilevsiz hakikatlerdir. Allah, âlemi dünyada kark yaratmtr:

ki avucunun hamurda kartrm, sonra bireyleri ondan ayrtrm,
avucunun birisinde olanlar dierine dâhil olmutur: Her bir avuçta

olanlar kardqine katlmtr. Böylece haller bilinmez olmutur. Bu ba-

lamda bilginler, çirkini temizden, temizi çirkinden ayklamada derece-

lenmitir. in sonu, bu karmdan kurtulmak ve her ksm kendi âle-

minde kalncaya kadar iki avucun ayrt edilmesidir. Allah öyle buyu-

rur: 'Bu, Allah'n murdar temizden ayrmas ve murdar bir biri üzerine

toplayp biriktirerek cehenneme atmas içindir.™

Kendisinde bu karmdan bir ey kalp ona sahip olarak ölen kii,

kyamet günü güven içindeki kimselerden birisi olarak diriltilmez. Fakat

insanlarn bir ksm, sözü edilen karmdan hesapta, bir ksm, cehen-

nemde kurtulur. Kurtulduunda ise oradan çkartlr. Söz konusu kim-

seler, efaat ehli olanlardr. Bu dünyada iki kabzadan birisinde ayran-

lar ise ahiret hayatnda kendi hakikatiyle kabrinden nimete veya ate

azabna ular. Çünkü o, karmdan arnmtr.

te bu, âlemin varlk gayesidir. Bu iki avuç, Hakkn kendinde sa-

hip olduu bir nitelie dönen iki hakikattir. Bu nedenle öyle dedik:

Cehennem ehli onu azap edici, cennet ehli ise nimet verici olarak görür.



348 Fütuhât- Mekkiyye I

Bu çok deerli bir srdr. Umulur ki, sen de müahede esnasnda

ahirette onu örenirsin. Muhakkikler ise söz konusu srra bu dünyada

ulamtr.

(Ulvî ve Süfli Alemler, Bunlarn hsandaki Benzerleri)

‘Büyük ve küçük âlemin -ki insandr- feleklerinin bilinmesi’ ifade-

mizle tümelleri, cinsleri ve bakalarnda tesir sahibi olan emirleriyle

âlemleri kastettik. Bunlar birbirlerinin karsna yerletirdik. Birisi di-

erinin suretidir.

Biz bunlar hakknda, feleklerin sureti ve diziliine göre, naü’d-

Devair adl kitabmzda daireler çizdik. O eserin yazmna Tunus’ta,

dostumuz ve arkadamz mam Ebû Muhammed Abdülaziz’in (el-

Mehdevî) -Allah kendisine merhamet etsin- yerinde balamtk. O
eserden bu özetlemeye lâyk bir bölümü iktibas edebiliriz:

öyle deriz: Âlemler dörttür: En yüce âlem. O, beka âlemidir.

Sonra dönüme alemi -ki yok olu âlemidir-, sonra imar etme âlemi -ki

o beka ve yok olu âlemidir-, sonra da nispeder âlemi. Bu âlemler, iki

yerde dc sabittir. nsann dndaki her ey olan büyük âlemde ve insan-

dan ibaret olan küçük âlemde sabittir.

En yüce âlem tümel-Hakikat-i Muhammediye’dir. Onun felei ha-

yattr. nsandaki benzeri, insann ruhu ve mukaddes ruhtur.

Bu âlemden birisi de, ihata edici Ar’tr. nsanda onun benzeri, be-

dendir. Bu âlemden birisi de, Kürsü’dür. nsanda benzeri ise nefstir.

O âlemden bir ey dc, Beyt-i Mamur’dur
,

400
(imar edilen ev). n-

sandan benzeri ise kalb’dir, dieri meleklerdir. nsandan benzeri, kendi-

sindeki ruhlar ve güçlerdir. Bunlardan birisi de Zuhal ve feleidir. n-
sandan benzeri ise bilgi gücü ve nefstir. Yüce âlemden olanlardan birisi

de Müteri ve feleidir. Bu ikisinin insandaki benzerleri, hatrlama gücü

ve diman sonudur. Yüce âlemden olan bir ey, Merih ve feleidir. n-
sandaki benzeri ise akletme gücü ve ban üst ksmdr. O âlemdekiler-

den birisi de Güne ve feleidir. nsandaki benzeri, müfekkire gücü ve

diman ortasdr.

Sonra Zühre ve onun felei gelir; insandaki benzeri ise vehim gücü

ve hayvani ruhtur. Ardndan Utarid ve felei gelir. nsandaki benzeri

ise hayal gücü ve diman önüdür. Sonra Ay ve felei gelir. nsandaki
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benzeri ise duyu kuvveti ve kendileriyle duyumsadmz organlardr.

te bunlar, en yüce âlemin tabakalar ve insandaki benzerleridir.

Dönüme âlemine gelince, bu âlemde bulunanlardan birisi Esir fe-

leidir. Onun ruhu, scaklk ve kuruluktur ve o ate küresidir. nsandaki

benzeri, safra, ruhunun benzeri ise hazmetme gücüdür. O âlemden bi-

risi hava felei ve onun ruhu olan scaklk ve yalktr. nsandaki benze-

ri, kan, ruhununki ise çekme gücüdür. O âlemden birisi de su’dur.

Onun ruhu, soukluk ve yalktr. nsandaki benzeri balgam, ruhunun-

kinin benzeri ise itme gücüdür. Dönüme âleminden olan eylerden bi-

risi de toprak feleidir. Bu felein ruhu, soukluk ve kuruluktur. n-

sandaki benzeri karacier, ruhunun insandaki benzeri ise tutma gücü-

dür.

Yeryüzüne gelince, yeryüzü de yedi tabakadr: Siyah arz (yeryüzü),

toprams arz, kzl arz, sar arz, beyaz arz, mavi arz, yeil arz. Bu yedi

tabakann insandaki benzerleri ise bedenindeki deri, ya, et, sinirler,

damarlar, adale ve kemiklerdir. .

Üçüncü âlem olan imar etme âlemine gelince, bu âlemde bulunan-

lardan birisi ruhanîlerdir. Bunlarn insandaki benzerleri ise içindeki güç-

lerdir. O âlemden birisi de canllar âlemidir. nsandaki benzeri, insan-

dan duyumsanan eydir. Bu âlemden olanlardan birisi de, bitkilerdir,

insandaki benzeri, onda gelien-büyüyen eylerdir. Bu âlemde birisi de

canszlar âlemidir. Bu âlemin insandaki benzeri, duyumsamayan ksm-
lardr.

Nispetler (bantlar) âlemine gelince, bu âlemden olanlardan birisi

arazdr. Arazn benzeri, siyah, beyaz gibi renkler ve olgulardr. Sonra,

nitelik de o âlemdendir. Onun benzeri, hasta ve salkl gibi hallerdir.

Nicelik de bu âlemdendir. Niceliin insandaki benzeri, incik kemiinin

kartan uzun olmasdr. Neredelik o âlemdendir. nsandaki benzeri,

boynun ba için mekân olmas ya da topuun baldr için mekân olma-

sdr. Zaman da nispetler âlemindendir. nsandaki benzeri, ‘elimi hare-

ket ettirdiimde bamn da hareket etmesidir.’ Sonra, görelilik de bu

âlemdendir. nsandaki benzeri ‘u benim babam, ben ise onun olu-

yum’ ifadesindeki göreliliktir. Sonra, konum o âlemdendir. nsandaki

benzeri, dilim ve hançeremdir.
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Sonra, fiil de nispetlerdendir, insandaki benzeri, ‘yedim’ ifadesidir.

Edilgenlik de o âlemdendir. Bunun insandaki benzeri, ‘doydum’ de-

mektir. Fil, eek, aslan ve crcr böcei gibi ana suretlerdeki farkllk

nispeder âlemindendir. Bunun insandaki benzeri ise övülmü ve k-

nanm manevî suretleri kabul eden insanlk gücüdür. Bu balamda, fa-

lanca zekidir, baka bir ifadeyle fildir; falanca ahmaktr, yani eektir; fa-

lanca cesurdur, yani aslandr; falanca ödlekdr, yani crcr böceidir de-

nilebilir.

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

***

yedinci bolum

Beerî Cisimlerin Yaradlnn Balangc

insan, büyük âlemden meydana gelen son cisim olduu gibi türe-

yenlerdeki (müvelledât) son snftr.

însanm batnnn hakikati meydana geldi

Otoritesi açk, güçlü bir hükümdar olarak

Sonra Adem Ar’mda onun zat istiva etti

Tpk Ar’ta Rahman’n istiva etmesi gibi

Cisminin hakikati kendisinde ortaya çkt

ikinci varln mülkü de onunla sona erdi

Bilgisinin marifetleri lâfznda ortaya çkt

Saygnlarda ve kötülükleri tayanlarda

Bilgileri karsnda hogörüleri azald.

eytan melun ise büyüklendi

Allah’n melekûtunda onayaknl satn aldlar

Sadece küçük eytan hüsran satn ald
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(Doal Alemin Ömrü)

Bilmelisin ki: Allah seni desteklesin: Zamanla snrlanm ve me-

kânla kuatlm doal âlemin ömründen, dünyada bilinen senelerden

yetmi bir bin sene geçmitir. Bu süre, bu ismin günlerinden baka

günlerle on bir gün, miraçlar sahibinin günlerinden ise bir gün ve ikinci

günün bete ikisi (1.4 gün) kadar bir süredir. Bu günler arasnda dere-

celenme vardr. Allah öyle buyurmutur: ‘Süresi elli bin sene olan bir

günde .’401 Baka bir ayette ise öyle buyurmutur: ‘Rabbinin katnda bir

gün, sizin saydklarnzdan elli bin senedir.
H02 Bu balamda, günlerin en

küçüü, kuatc felein hareketinin belirledii gündür ki bu günde ge-

ce ve gündüz ortaya çkar. Araplara göre en küçük gün -ki o budur- en

büyük felee aittir. Bunun nedeni, bu büyük felein, içinde bulunan

bütün feleklerde hükümran olmasdr. Çünkü onun altnda bulunan fe-

leklerin gece ve gündüz içindeki hareketi, onun zorlamal hareketidir.

Böylece büyük felek, kuatm olduu dier felekleri bu hareket ile

egemenlii altna alr.

(Feleklerin Doal ve Zorlamal Hareketleri)

Her felein, zorlamal hareket ile birlikte olan doal bir hareketi

vardr. Onun altndaki her felek, aym anda iki hareket sahibidir: Doal
ve zorlamal hareket. Her bir doal hareketin her felekte özel bir günü

vardr. Onun ölçüsü, kuatc felekten meydana gelen ve ‘sizin saydkla-

rnz ’ diye ifade edilmi olan günlerle ölçülür. Bunlarn hepsi, kuatc
felei kat eder. Hareket, felei tam olarak kat ettiinde, onun için bir

gün meydana gelir ve bir dönü gerçekleir. Bunlardan en küçük gün,

‘sizin saydklarnz’ denilenlerden yirmi sekiz gündür. Ki bu, Ayn kua-

tc felekteki hareketinin kat etme ölçüsüdür.

Allah bu yedi gezegeni göklere yerletirdi. Böylece göz, ‘senelerin

saysm ve hesabn bilelim diye* onun kuatc felei kat etmesini alg-

lar. Allah öyle buyurmutur: Yllarn saysn ve hesab bilmeniz için ona

(aya) menziller takdir eden O’dur .’403 ‘Her eyi ayrntl olarak açkladk.’404

‘Bu, aziz ve hâkim olann takdiridir.’405 Söz konusu gezegenlerden her bi-

risinden ölçülen bir gün vardr ki, bu günlerin bir ksm, doal hareke-

tinin sürati ya da feleklerinin küçüklüü veya büyüklüü ölçüünce di-

erlerinden üstündür.
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(Kalem ve Levha’mn Yaradl)

Bilmelisin ki: Allah Teâlâ Kalem ve Levha’y yaratp onlar Akl ve

Ruh diye isimlendirdiinde, ruha iki nitelik vermitir: Bilme nitelii ve

eylem nitelii. Akl da ona öretici ve (bilgi) verici yapmtr. Bu ver-

me, bir konuma olmakszn bçam suretinden kesmeyi algladn gibi

görür görmez meydana gelen vermedir. Allah nefsin dnda bir cevher

yaratmtr ki o zikredilen ruhtur. Allah onu heba diye isimlendirmitir.

Onun bu adn Ali b. Ebû Talib’in sözlerinden aktardk.

Hebâ’ya gelince, o da Arapçada zikredilmi bir kelimedir. Allah

Teâlâ öyle buyurur: ‘O saçlm hebâ idi.’ Ali b. Ebû Talib de bu cev-

herin bütün doal suredere yayldn ve hiçbir suretin ondan mahrum

kalmadn -çünkü her suret onun içindedir- gördüünde onu hebâ di-

ye isimlendirmitir. Söz konusu hebâ, her surette kendi hakikatiyle bu-

lunur: Bölünmez, parçalanmaz ve eksiklikle nitelenmez. Bilakis o, bü-

tün beyaz eylerde zat ve hakikati ile bulunan beyaz gibidir. öyle de-

nilemez: u beyazda meydana geldii ölçüde bir miktar beyazlktan ek-

silmitir. te bu cevherin durumu böyledir.

(Ruh ve Heba Arasndaki Dört Mertebe)

Allah, iki nitelikle nitelenmi (ilim ve amel) bu ruh ile Hebâ ara-

snda dört mertebe belirlemi, her mertebeyi dört melek için menzü

yapm, bu melekleri en yüce mertebeden aalarn aagsma kadar Al-

lah'n var ettii eylerin üzerine yöneticiler olarak görevlendirmitir. Al-

lah o meleklerden her birisine âlemde uygulamak istedii eyin bügisini

vermitir.

Allah'n bu meleklerin bilgisi ve yönetiminin ilgili olduu eylerden

dta yaratt ilk varlk, tüm cisim’dir. O cisimde açm olduu ilk ekil

ise en üstün ekil olduu için dairesel-kürcsel ekildir. Sonra Hak, ya-

ratma ve meydana getirme fiiliyle yapm tamamlamaya tenezzül etmi,

bütün yaratklarn bu meleklerin memleketi haline getirmi, dünya ve

ahirette onlarn ilerini bu meleklere havale etmi, onlar emrettii i-

lerde kendisine isyan etmekten korumutur. Bu balamda Allah, melek-

lerin
c

emredilen ilerde isyan etmeyip emredilen eyi yaptklarmHao bize

bildirmitir.
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(Cansz Varlklarn Yaratlmas)

Cansz varlklar
407

, bitkiler ve hayvanlar gibi türeyenlerin

(müvelledat) yaratl bizim saydmz dünya senelerinden yetmi bir

bin senenin tamamlanmasyla sona erdi ve Allah âlemi hikmetine göre

düzenledi. Bütün bu sürede Allah, yaratt ilk varlktan sonuncuya ka-

dar -ki o canldr- hiçbir eyin yaratlnda iki elini bir araya getirmedi.

Allah’n, yaratlnda iki dini birletirdii yegâne varlk, insandr ki o
da, topraktan yaratlm bu bedensel yaratltr. nsann dndaki her

eyi, ya ilâh bir emir vastasyla ya da tek eliyle yaratmtr. Allah öyle

buyurur: ‘Biz bir eyi var etmek istediimizde ona sözümüz 'ol ’ olur ve oda

hemen oluverir.*
0* te bu, lâhî emirden yaratmadr. Bir rivayette öyle

bildirilmi: ‘Allah Adn cennetini eliyle yaratm, Tevrat’ eliyle yazm,
Tuba aacn eliyle dikmitir.’ Allah Adem’i -ki o insandr- iki eliyle ya-

ratm ve blis’e kar Adem’in üstünlüüne dikkat çekmek üzere öyle

buyurmutur: ‘/ki elimle yarattma secde etmekten seni alkoyan nedirT™

Allah yalan felei yarattnda -ki o daha önce zikredilen birinci-

dir- onu burçlar diye isimlendirdii on iki ksma bölmütür: ‘Burçlar

sahibi semaya yemin olsun ki .’410 Her ksm burç yapm, bu ksmlar da

doada dörde indirgemitir. Ardndan bu dörtten her birisini, onlardan

üç yerde tekrarlam ve o ksmlar tpk yolcu ve gezginlerin seyrü se-

ferlerinde konaklad ve gezindii menzil ve konaklama yerleri yapm-
tr. Bunun nedeni, gezegenlerin kendilerinde dolamas ve yüzmesi ve-

silesiyle, Allah’n o felein ortasnda ihdas edecei gezegenlerin söz ko-

nusu menzillere yerlemesidir. Bu gezegenler, dolarken bu burçlar kat

eder. Baka bir nedeni ise gezegenlerin burçlar kat etmesi ve dolanm
vesilesiyle, Allah’n doal ve unsurlardan olumu âlemden ihdas etmek

istedii eyleri meydana getirmesidir. Allah onlar burçlar feleinin ha-

reketinin izi üzerinde belirtiler yapmtr. Bunu bilmelisin!

(Doalar ve Dört Unsur)

Bu dört unsurdan birisinin doas, scaklk ve kuruluktur. kincinin

doas ise soukluk ve kuruluk, üçüncünün doas scaklk ve yalk,

dördüncünün doas ise soukluk ve yalktr. Allah bu ksmlardan

(burçlardan) beinci ve dokuzuncuyu birinci gibi yapmtr. Altnc ve

onuncuyu ikinci gibi yapmtr, Yedinci ve on birinciyi, üçüncü gibi,
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sekizinci ve on kinciyi ise dördüncünün benzeri yapmtr. Buradaki

benzerlik doadaki benzerliktir. Böylelikle Allah, doal cisimleri baz

farkllklarla, unsurlardan olumu cisimleri ise herhangi bir farkllk

olmakszn bu dört ksmda snrlamtr: Scaklk, soukluk, yalk ve

kuruluk. Allah doal cisimlere bu dört ksmla karmay, unsurlardan

olumu cisimlere ise karmam olmay tahsis etmitir. Bunlar dört

olmakla birlikte aalar’dr. Çünkü Allah Teâlâ bunlardan ikisini dier

ikisinin var oluunda asl yapmtr. Bu balamda kuruluk scaklktan,

yalk soukluktan var olmutur. u halde yalk ve kuruluk, iki sebep-

ten meydana gelmitir. Bu iki sebep, scaklk ve soukluktur. Bu neden-

le Allah Teâlâ ayette unu buyurur: ‘Ya kuru her ey apaçk kitaptadr.’*"

Çünkü nedenli, nedenli olmas yönünden nedenin varln gerektirir

veya edilgen olmas yönünden failin varl ondan meydana gelir. Her

iki türlü de söylenebilir. Yoksa sebebin var olmas, sebeplinin var olma-

sn zorunlu klmaz.

(Atlas Felei)

Allah bu ilk felei yarattnda, felek, bitiini sadece Allah'n bildii

bir dönüle dönmütür. Çünkü onun üzerinde kendisini kat edecei be-

lirli bir cisim yoktur ki -çünkü o, effaf cisimlerin ilkidir- harekederin

says artsn ve ayrsn. Ya da Allah onun içinde bir ey yaratm deil-

dir ki, hareketier ayrsn ve içinde bulunan eyin nezdinde bitsin. ayet

Allah onda bir ey yaratm olsayd, yine de, kesinlikle (harekederi) ay-

nmazd. Çünkü o Adas’tr ve içinde parçalan birbirine benzer bir ge-

zegen bulunmaz. Dolaysyla ondan bir hareketin süresi bile bilinemez

ve belirlenmez. ayet onda dier parçalarna zt bir ey bulunsayd, hiç

kukusuz, o parçayla harekederi saylabilirdi. Fakat Allah'n ilmi onu,

bitimini ve yineleniini belirlemitir. Böylelikle bu tek hareketten gün

meydana gelmitir; bu günde ne gündüz ne de gece vardr.

Sonra bu felein harekederi sürmütür. Allah, otuz be melek ya-

ratm, bu melekleri zikretmi olduumuz on alt melee eklemi, hep-

sinin says elli bir olmutur. Cebrail, Mkaü, srafil ve Azrail bu melek-

lerdendir. Sonra Allah, dokuz yüz yetmi dört melek daha yaratm, on-

lar da zikretmi olduumuz meleklere eklemitir. Ardndan, onlar vas-

tasyla yaratklarnda uygulayaca eyleri kendilerine vahyetm ve bil-

dirmi, bunun üzerine melekler öyle demitir: ‘Bizler Rabbinin emriyle
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ineriz Ellerimizde, ardmzda ve bunlar arasnda bulunan her ey

O’nundur. Senin Rabbin unutan deildir.*
12 Allah ise onlar hakknda ‘Al-

lah’a, kendilerine emrettii ite isyan etmezlermi buyurur. Meleklerden bu

ksm, özellikle yönetici olanlardr. Allah baka bir grup melek yarat-

mtr. Onlar, Allah’a ibadet edilsin diye gökleri ve yeri imar eden me-

leklerdir. Binaenaleyh gökte ve yerde içinde bir melein bulunmad

hiçbir yer yoktur. Hak, nefes alp verdikleri sürece, âlemin (âlemdeki

varlklarn) nefeslerinden melekler yaratmay sürdürür.

(Dünya Hayatnn Yaratlmas)

Bu felein harekeden sona erince -ki onun süresi ‘saydklarnzdan’

elli dört bin senedir- Allah dünya diyarn yaratm, kendisine varaca

ve suretinin ortadan kalkaca bir müddeti dünya için belirlemitir. Bu

süre bittiinde, artk dünyann bizim için diyar olmas imkânszdr ve

‘yeryüzü ve gökler o gün baka bir yeryüzü ve gökle deitirilir’ ifade-

sinde belirtilen zamana kadar, belirli bir sureti kabul etmez. Söz konusu

olan, gözlediimiz surettir.

Bu felein hareket süresinin tamamlanmasndan ‘sizin saydklar-

nzdan’ altm üç bin sene geçtikten sonra ise Allah ahiret hayatm, ba-

ka bir ifadeyle mudu ve bedbaht kullar için hazrlam olduu cennet

ve cehennemi yaratr. Dünya ve ahiretin yaratl arasmda ‘sizin saydk-

larnzdan’ dokuz bin sene vardr. Bu nedenle yaratl dünyadan sonra

geldii için ‘ahiret
5
diye isimlendirilmiken dünya ilk diye isimlendiril-

mitir. Çünkü o ahiretten önce yaratlmtr. Allah öyle buyurur:

‘Ahiret ise senin için ilkinden daha hayrldr Bu ayette Allah peygam-

berine hitap etmektedir. Allah ahiret için bekâsnn bitecei bir müddet

yaratmamtr ve bu nedenle ahiret sürekli mevcuttur.

I

(Cennetin Çats Atlas Feleidir)

Allah cennetin çatsn bu felek yapmtr. Söz konusu felek, onlara

göre hareketi belli olmayan ve ayrmayan Ar’tr. Dolaysyla onun ha-

reketi süreklidir, bitmez. Zikrettiklerimizden her bir eyin yaratlnn

ikinci amac, ancak insann var olmasyla ilgilidir. nsan, âlemdeki hali-

fedir. Burada ikincil amaç dedim, çünkü her eyin yaratlnda birinci

sebep Hakk bilmek ve O’na ibadet etmektir. Bütün âlem bu nedenle

yaratlmtr. Dolaysyla ‘hiçbir ey yoktur ki, O’nun övgüsünü tespih
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etmesin.’ kincil ve birincil maksadn anlam ise iradenin ilimesidir,

yoksa iradenin meydana gelmesi deildir. Çünkü Allah için irade, ezeli-

kadim bir niteliktir. Hakkn zan, dier niteliklerle olduu gibi, onunla

nitelenmitir.

Allah, bu felekleri ve gökleri yaratp her göe kendi emrini

vahyettiinde ve göklerin klarn, kandillerini düzenleyip, melekleriyle

imar edip harekedendirdiinde, gökler, Allah’a itaat edici ve kendilerine

yarar kullukta yetkinlii aramak için harekete geçmitir. Çünkü Allah

göü ve yeri çarm ve her ikisine öyle demitir: ‘steyerek ya da zor-

la geliniz.’ Burada kastedilen, onlar için tanmlanm emre gelmektir.

Gök ve yer, ‘isteyerek geldik’ demitir. Dolaysyla onlar, sürekli gelici,

buna bal olarak sürekli hareket edicidir. u var ki, yerin hareketi bi-

zim tarafmzdan görülmez. Onun hareketi ortann ctrafindadr. Çünkü

o küredir. Gök, Allah’n emri esnasnda o emre itaat edici olarak gel-

mitir. Yer kendisini ezilmi görüp, ‘zorla’ ayeti ile Allah’n kendisini

mutiaka getireceini bildii için itaat edici olarak gelmidr. Böylece Al-

lah’n ‘veya zorla’ ifadesinden kastedilen ey gerçeklemi, yeryüzü gö-

nüllü ve zorla gelmitir. Allah öyle buyurur: ‘Onlar iki günde yedi gök

olarak belirlemi ve her bir göe emrini bildirmitir .

'*s

(Yeryüzünün Yaratlmas)

Allah, ‘yeryüzünü yaratm’ ve orada türeyenler için ‘besinler belir-

lemitir.’ Böylelikle yeryüzünü türeyen eylerin besinlerinin koruyucusu

yapmtr. Alemin meydana geli srasn, Ukletü’l-Müstevfiz kitabnda

zikrettik. Bu balamda suyun, atein, havann ve onda bulunan buhar-

larn, bulutlarn, imeklerin, gök gürültülerinin ve yüce eserlerin var

olmas, yeryüzünün besinlerinin belirlenmesinin kapsamna girer. Bu

durum ‘yüce ve her eyi bilenin belirlemesidir.’

Allah cinleri ateten, kular kara-deniz hayvanlarn ve haereleri

ise yeryüzünün kokumasndan yaram. Bunun sebebi, havann bizim

için kokumann buharlarndan temizlenmesini salamaktr. Söz konu-

su kokumann buharlar Allah’n insan ve canllarn hayat ve afiyetini

emanet ettii bu havaya karsayd hiç kukusuz hastalkl, eksik ve ma-

lûl olurdu. Bu nedenle Allah, kokumalardan oluan eyleri yaratmakla

bir lütuf olarak havay insan (ve canllar) için arndrm, hastalk ve 'il-

letler azalmtr.
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(nsann Yaratl)

Yeryüzü yetkinleip hazr hale geldiinde, bütün bu yaratklardan

hiç birisi, Allah’n bu memleketi varl için yaratt halifenin hangi

cinsten olabileceini bilemedi. Dünyann ömründen on yedi bin, sürek-

liliinin sonu olmayan ahiretin ömründen ise sekiz bin sene geçip bu

halifenin yaratl hakknda Allah’n ilminde belirli vakit geldiinde, Al-

lah bir meleine yeryüzü toprann her cinsinden bir tutam getirmesi-

ni emretmitir. Emir üzerine melek, insanlarca bilinen uzun bir rivayet-

teki gibi Allah’a bir tutam getirmi. Allah o tutam alm iki eliyle yo-

urmutur. te ‘iki elimleyourduum’41 '1

ifadesi budur.

Allah, zikretmi olduumuz meleklerin her birisine Adem’e ait bir

emanet yerletirmi ve öyle demitir:
‘

Ben topraktan bir insan yarataca-

m .’417 Sizin sahip olduunuz bu emanetler onundur. ‘Önu yarattmda’

her biriniz, sizi kendisine emin yaptm emaneti ona versin. ‘Sonra onu

düzenleyip ruhumdan üflediimde, secdeye kapannz.’418 Allah iki eliyle

Âdem’in topram yourup kokusu deitiinde -ki bu ayette koku-

mu çamur diye ifade edilen eydir ve o yaratlnda bulunan hava un-

surudur- onun srtn, zürriyetinden bedbaht ve mutlularn mahalli

yapm, avucunda bulunan her eyi ona yerletirmitir. Çünkü Allah sa
elinde mutlularn, sol elinde ise bedbahtlarn bulunduunu bize bildir-

mitir. Bununla beraber (Hz. Peygamber’in buyurduu gibi) ‘Rabbi-

min her iki eli de sa-mübarek eldir.’ öyle buyurur: ‘Bunlar cennete,

cennet ehlinin amelini ilerler; unlar cehenneme, onlar cehennem ehli-

nin amelini ilerler.’

Allah hepsini (mudu ve bedbahdan) Âdem’in toprana yerletir-

mi, onda yan yanalk ilikisiyle zdan toplam, onu dorusal hareket

üzere yaratmtr. Bu yaratma ise baak burcunun dönemindeydi. Allah

onu alt yön sahibi yapmtr: Üst, bann yukarsdr; alt, üstün kar-

tdr ve iki ayann altdr; sa, güçlü tarafn takip eden yöndür; sol,

san zdddr ve zayf yönüdür; ön, yüzüne bakan yöndür ve zdd ar-

kadr. Allah onu biçimlendirmi, düzenlemi ve tesviye etmitir: ‘Sonra

ona ruhundan üfledi.’ Burada ruh, Hakka tamlama yaplmtr. Böyle-

likle insana yapdan bu üfleme esnasnda üflemenin parçalarna yaylma-

syla dört karmn unsurlar meydana gelmitir. Bunlar sar safra, kara,

kan ve balgamdr.
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Safra, Allah Teâla’nn 'kurumu balçktan insan ina etti
’4'9 ayetinde

belirttii atee mensup unsurdan idi. Kara, topraktand ki bu da, ‘onu

topraktan yaratt ayetinde dile getirilen eydir. Kan, havadan meyda-

na gelmitir ki, bu da ayette mesnûn diye ifade edilmitir. Balgam ise

topran yorulup çamur haline geldii sudan meydana gelmidr. Son-

ra Hak, onda canlnn gdalar elde etmesini salayan çekme gücünü,

ardndan tutma gücünü meydana getirmitir. Bu güç sayesinde canl

beslendii eyi tutabilir. Ardndan hazmetme gücü yaratlmtr ki, bu

sayede gda hazmedilir. Sonra itme gücü gelir. Bunun sayesinde yan

ürünleri çkartr; onlar buhar, koku, dk vb. olarak kendisinden uzak-

latrr.

Buharlarn yaylp kann karacierden damarlara bölünmesi (da-

lma) ve canlnn her bir parçasnn saflatrd ksma gelince, bunlar

itme gücü sayesinde deil, çekme gücü sayesinde gerçekleir. Bu ba-

lamda itme gücünün pay, daha önce belirttiimiz gibi, canimin sadece

çkartt yan ürünlerdedir. Sonra, Allah insanda beslenme gücünü, uy-

ku, duyum, hayal, vehim, hafza ve hatrlama güçlerini ihdas etmitir.

Bütün bunlar, salt insan olmak yönüyle deil canl olmak yönüyle in-

sanda bulunur. u var ki bu dört kuvvet, baka bir anlatmla hayal, ve-

him, hafza ve hatrlama güçleri
,
insanda hayvandakinden daha güçlü

bulunur.

Sonra Allah Âdem’e ki o insandr, musavvirc, müfekkire ve

akletme güçlerini tahsis etmitir. nsan bu güçler sayesinde hayvandan

ayrr. Allah, bedendeki bütün bu güçleri her türlü duyulur ve manevî

menfaatine ulasn diye düünen nefsin araçlar yapmtr. ‘Sonra onu

baka bir yaratl olarak meydana getiririz.’421 Burada sözü edilen insan-

lk özelliidir. Allah, kazanmnda bilinen bir smrda, onu bu güçler sa-

yesinde diri, bilen, güç yetiren, isteyen, konuan, duyan ve gören olarak

yaratmtr. ‘Yaratanlarn en güzeli Allah mübarektir

Allah, kendisini isimlendirmi olduu her bir isimde, insann

ahlaklanabilecei bir pay belirlemitir. nsan kendisine yarar bir tarzla

onunla âlemde gözükür. Bu nedenle baz kimseler, ‘Allah Âdem’i sure-

tine göre yaratmtr’ hadisini bu anlamda yorumlamtr. Allah, Âdem’i

yeryüzünde halifesi olarak yerktirmitir. Çünkü yeryüzü, yüce âlemin

aksine, bakalama ve halden hale dönüme âlemidir. Böylelikle, sakin-
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lerinde de yeryüzü âleminde meydana gelen deimeler gibi hükümleç

gerçeklemitir. Bu nedenle bütün lâhî isimlerin hükmü ortaya çkar.

te bu nedenle Âdem, gökte ya da cennette deil yeryüzünde halife

olmutur. Ardndan isimlerin öretilmesi, meleklerin secde etmesi, bli-

sin kar çkmas gibi kimi oh /lar, Allah’n emrinden meydana gelmi-

tir. Bütün bunlar, Allah izin verirse ilgili bölümde belirtilecektir.

(Beerî Cisimler ve Türleri)

Bu bölüm beerî cisimlerin balangcna özgüdür ki söz konusu ci-

simler dört türdür: Âdem’in cismi, Havva'nn cismi, sa'nn cismi ve

Âdemoullarmn cismi. Bu dört cisimden her birisinin yaratl, cisim-

sel ve ruhsal surette ayn olsa bile, nedenlilikte dierinin yaratlndan

ayrdr. Bunu belirttik ve buna dikkat çektik ki, zayf akll, ilâh kudre-

tin ya da hakikatlerin insann yaratlinin özü gerei yaratl salayan

tek sebepten olduunu zannetmesin. Allah, insan yaratlnn Âdem’de

Havva'nn cisminin yaratlndan farkl bir yolla gerçekletiini, Hav-

va'nn bedenini ise Âdem’in bedeninin yaratlndan baka bir yolla iz-

har etmekle bu kukuyu ortadan kaldrmtr. Âdemoullarmn beden-

lerini ise sa'nn bedenininkinden farkl bir yolla izhar etmitir. Bunlar-

dan her birisine, tanm ve hakikati itibaryla insan ad verilir. Bunun

nedeni 'Allah’n her eyi bilen’ ve ‘O’(nun) her eye güç yetiren’ oldu-

unun bilinmesidir.

Allah, bu dört tür yaratmay el-Hucûrât suresindeki bir ayette bir-

letirmi ve öyle demitir: 'Ey insanlar! Biz sizi yarattk .’423 Burada

Âdem’i kastetmektedir; ‘bir erkekten’ burada ise Havva’y kastetmekte-

dir; ‘bir diiden’ burada ise sa’y kastetmektedir. Her ikisinden yarat-

lanlar ise ‘erkek ve diiden
’424 diye ifade edilir. Burada cinsel birleme ve

üreme yoluyla meydana gelen Âdemoullann kasteder. Bu ayet, Hz.

Muhammed’c verilmi cevâmiü’l-kelim (bütün hakikatleri toplama) ve

hitab ayrt etme özelliinden kaynaklanr.

(Âdem ve Havva'nn Bedenlerinin Yaratlmas)

Âdem’in bedeni belirttiimiz üzere ortaya çktnda, kendisinde

cinsel arzu yoktu. Hâlbuki Allah’n ilminde, bu dünya hayatnda üreme,

çoalma ve cinsel ilikinin olaca takdir edilmiti. Bu dünyada cinsel

iliki, türün varlm sürdürmesi içindir. Bu nedenle Allah, Âdem’in sol
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kaburgasndan Havva’y çkartmtr. Allah Teâlâ’nn ‘Erkeklerin kadn-

lar üzerinde bir derecesi vardr’™ buyurduu gibi kadn bu nedenle er-

kekten bir derece eksiktir. O halde kadnlar, hiçbir zaman erkeklere ka-

tlamaz. Havva, kaburgadaki eiklik (ve de dükünlük) nedeniyle ka-

burgadan meydana gelmitir. Bu sayede çocuuna ve kocasna muhab-

bet besler. Bu meyanda erkein kadna dükünlüü, gerçekte kendisine

dükünlüüdür. Çünkü kadn erkein bir parçasdr. Kadnn erkee

dükünlüü ise kaburgadan yaratlm olmasndan kaynaklanr. Erkekte

kaburga, sevgi ve dükünlük demektir.

Allah Havva’nn kendisinden çkt Âdem’deki yeri, Havva’ya arzu

ile doldurmutur. Çünkü varlkta boluk kalamaz. Allah o boluu arzu

ile doldurulduunda, Âdem kendisine özlem duyar gibi Havva’ya öz-

lem duymutur. Çünkü Havva kendisinden bir parçayd. Havva da,

kendisinden geldii vatan olduu için, Âdem’e sevgi duydu. u halde

Havva’nu sevgisi vatan sevgisi, Âdem’in sevgisi kendisini sevmesidir.

Bu nedenle erkek, kendisinin ayn olduu için, kadna sevgisini göste-

rebilirken, kadna ise erkekleri sevmede haya diye ifade edilen güç ve-

rilmitir. Böylelikle gizleme gücü artmtr. Çünkü Adem’in kadnla bir-

letii tarzda vatan ile birleilemez.

Allah ö kaburgada Âdemin bedeninde biçimlendirdii ve yaratt

her eyi ekillendirnidr. Allah’n kendi suretinde Âdem’in bedenim ya-

ratmas, çömlekçinin toprak ve tata meydana getirdii eye benzer.

Havva'nn bedeninin yaratl ise marangozun ahapta yonttuu ekil-

lere benzer. Allah onu kaburgada biçimlendirip ve ona suretini yerle-

tirdiinde ve onu düzenleyip dengeye kavuturduunda, ona ruhundan

üflemitir. Böylelikle Havva diri, düünen ve türemeden ibaret olan

doumun meydana gelmesi için ekin ve ziraat mahalli olarak var olmu-

tur. Âdem onda, o da, Âdem’de dinginlik buldu. Böylece Havva, Âdem

için bir elbise olduu gibi Âdem de onun için bir elbise olmutur. Allah

öyle buyurur: ‘Kadnlar sizin için siz de onlar için bir elbisesiniz

Âdem’in Havva’ya duyduu arzu, bütün parçalarna yaylm ve onu is-

temitir.

(Üçüncü Cismin Oluturulmas)

Âdem Havva’y kucaklayp erlik suyunu rahmine braktnda, su-

dan olan bu meniyle Allah’n kadnlara yazm olduu hayz kan bir-
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lemi, o cisimde Adem’in ve Havva’nn cisminin olutuu tarzdan ba-

ka, üçüncü bir beden meydana gelmitir. te bu, üçüncü cisimdir. Al-

lah onun rahimde halden hale oluumunu deruhte eder. Bu meyanda

önce sudan sperme, ardndan alaka’ya, sonra mudga’ya sonra kemie

dönümü, sonra Allah kemiklere et giydirmitir. insann hayvan yara-

tl tamamlandnda, Allah onu baka bir ekilde ina etmitir. Bu in-

sanda ona nsanî ruh üflemitir: Binaenaleyh, ‘Yaratanlarn cn güzeli

münezzehtir .

H27
,

Söz uzamasayd, insann rahimde halden hale geçerek olumasn
ve douncaya kadar rahimlerde suretleri ina etmekle sorumlu melek-

lerden bu ii kimin üstlendiini açklardk. Fakat maksadmz, tanm,

hakikat, duyusal ve manevî surette bir olsalar bile, insan cisimlerinin

birleimindeki nedenselliin farkllm bildirmekten ibarettir. Böylece

yaratmann sebebinin kendisine bal olduu zannedilmez. Allah böyle

bir eyden münezzehtir! Bilakis bu durum, fiilinde özgür bir failin ese-

ridir. O dilediini diledii ekilde zorlama veya eksiklik olmakszn ya-

par. ‘O’ndan baka ilâh yoktur. O aziz ve hakimdir .’428

Doa bilimciler ‘kadnn suyundan bir ey olumaz, rahimde mey-

dana gelen cenin, sadece erkein suyundandr’ diye iddia edince, sa’nn

bedeninin olumasn baka bir oluum saydk. Bununla birlikte, onun

rahimde idare edilmesi, Ademoullarnn bedenlerinin idaresine benzer.

sa’nm bedeni kadnn suyundan ya da su olmakszn üflemeden mey-

dana gelmi olsa bile, her iki halde de o, yaratlnda dier cisimlerden

farkl dördüncü bir cisimdir. Bu nedenle Allah öyle buyurur: ‘Kukusuz

Isa'nn benzeri
’429 yani sa’nm yaratlnn ‘Allah nezdindeki benzeri

Adem’dir. Onu topraktan yaratmtr.

1430
Burada onu zamiri, Âdem’e dö-

ner. sa’nm babasz yaratlmas nedeniyle kukular ortaya çkmtr.
Baka bir ifadeyle sa’nm yaratlnn özellii, Âdem’in yaratl özelli-

ine benzer. u var ki, Adem topraktan yaratlm, sonra ona ‘ol’ de-

nilmitir.

Rivayete göre Hz. sa, anne karnnda bebeklerin mutat süreleri ka-

dar beklememitir. Çünkü Allah kendisini bir mucize yapp doa bilim-

cilere göndermek istediinde Hz sa’ya oluum süratle ulamtr. Hz.

sa'nn bir ayet olarak gönderilmek istendii doa büimciler, Allah’n

kendisine yerletirmi srlar ve alacak oluumlara göre deil, âdete
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göre doa hakknda hüküm vermiti. Kukusuz bu sahann kimi uz-

manlar, doaya kar insafla hareket etmi ve öyle demilerdir: Doa-
dan sadece özel olarak bize verdii eyleri bilebiliriz. Onda bizim bil-

mediklerimiz de vardr.

(Yeryüzünde nsan Gökte Akln Benzeridir)

Böylece, beerî bedenlerin balangcn ve onlarn yaratllar farkl

dört beden olduunu zikretmi olduk. Daha önce de belirttiimiz gibi,

insan türeyenlerin sonuncusudur. Bu balamda o, akln benzeridir ve

ona balanmtr. Çünkü varlk, bir dairedir. Dairenin balangc lk

Akln var olmasdr. Bir rivayette, lk Akln Allah’n yaratt ilk ey ol-

duu bildirilmitir. u halde lk Akl, ilk cinstir ve yaratma insan tü-

ründe bitmitir. Böylece daire tamamlanm ve dairenin sonu bana bi-

tiip daire meydana geldii gibi insan da akla bitimitir. Söz konusu

dairenin iki ucu arasnda ise Allah’n yaratm olduu âlemin bütün

cinsleri bulunur. Bu iki uç, ayn zamanda kalem ûlan lk Akl ile son

varlk olan insandr.

Noktadan -ki dairenin merkezinde bulunur- çevreye -ki bu çevre

kendisinden var olmutur- doru uzayan çizgiler çevrenin her bir parça-

s için eit ekilde ortaya çkt gibi Hakkn bütün yaratlmlara nispeti

de ayn nispettir. Dolaysyla burada asla bir bakalama söz konusu de-

ildir. Bütün eya, çevrenin parçalarnn noktaya bakmas gibi O’na ba-

kar ve kendilerine verdii eyi alr.

Allah, dorusal harekeüyle bu insan suretini çadra ait direk biçim-

de ortaya koymu, onu göklerin kubbesine ait yapmtr. Allah insan

sayesinde gökleri yok olmaktan korur. Bu nedenle insan direk diye ifa-

de ettik. Bu insan sureti yok olup yeryüzünde nefes alan bir insan kal-

madnda, ‘gök parçalanr, artk o. yok olmutur.’ Çünkü direk yok

olmutur ve direk insandr.

insanla birlikte hayat ahirete göç ettii gibi dünya da insann ay-

rlmasyla yok olur. Buradan insann Allah’n âlemdeki gerçek maksad,

gerçek halifesi ve lâhî isimlerin ortaya çkma mahalli olduunu kesin

olarak öreniriz. O, âlemin bütün hakikatlerini kendisinde toplar: Me-

lek, felek, ruh, cisim, doa, cansz (donuk) ve canl.
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Hacminin ve cisminin küçüklüüne ramen, lâhî isimlerin bilgisi-

nin insana tahsis edilmesine ek olarak, Allah onun hakknda ‘göklerin ve

yerin yaratlmas insann yaratlmasndan daha büyüktür’ demitir.

Çünkü insan, gök ve yerden meydana gelmitir. Dolaysyla gök ve yer,

insan için ebeveyn gibidir ve bu nedenle Allah o ikisinin deerini in-

sandan dolay yükseltmitir. ‘Fakat insanlarn çou bilmez.’431 Burada, ci-

simse! büyüklük kastedilmemitir, zaten o gözlemle bilinmektedir.

(
nsann En Büyük mtihan)

u var ki Allah insan yaratklarndan hiç kimsenin denenmedii

bir imtihanla denemitir. Bunun nedeni, imtihandaki baarsna göre ya

onu muriu klmak ya da bedbaht yapmaktr. Bu meyanda Allah’n insa-

n denedii imtihanlardan biri, onda fikir diye isimlendirilen bir güç ya-

ratmas ve söz konusu kuvveti akl diye isimlendirilen baka bir gücün

hizmetkâr yapmasdr. Allah, fikrin efendisi olmakla beraber, akl fikrin

verdii eyi almaya mecbur etmitir. Fikir kuvveti için ise sadece hayal

gücünde bir imkân yaratm, hayal gücünü de duyu gücünün verilerini

toplayan bir mahal yapm, bu mahal için musavvire (tasvir eden güç)

denilen bir güç yaratmtr. Binaenaleyh hayal gücünde ancak duyunun

veya musavvire gücünün verileri bulunur. Musavvire gücünün maddesi,

duyulardandr. Böylece o, d varlklan olmayan fakat bütün parçalar

duyusal olarak mevcut suretler oluturur.

öyle ki: Akl, kendisinde teorik bilgilerden hiçbir ey bulunmaks-

zn duru yaratlmtr. Fikre denilmi ki: Bu hayal gücünde bulunan

gerçek ve yanl ayrt et. Böylece fikir, kendisi için gerçekleen eye gö-

re aratrr: Bazen bir kukuya düer, bazen ise o konuda bilgisi olmak-

szn kant elde eder. Fakat kantlardan kuku formlarm bildiini ve bir

bilgi elde etmi olduunu zanneder. Bu esnada, bilgileri elde edite da-

yand maddelerdeki eksiklie bakmaz. Akl da ondan bunlar alr ve

onlarla hüküm verir. Bu durumda bilgisizlii, bilgisinden kyaslanama-

yacak kadar çoktur.

Sonra Allah kendisini bilmeyi bu akla yüklemitir. Bunun nedeni

söz konusu bilmede bakasna deil kendisine dönsün diyedir. Hâlbuki

akl, ‘düünmüyorlar m (fikir)*
32 ‘düünen (tefekkür) bir toplum için

’433
gibi

ayetlerde Hak’kn kastettiinin zddn anlam, (Hakka bavurmak ye-

rine) fikre bavurmu, onu uyulan bir önder saym. Hakkn tefekkür
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etmek derken neyi kastettiini gözden kaçrmtr: Hâlbuki Allah onu

tefekkür edip Allah’ bilmede Allah’n bildirmesinden baka yol olmad-n anlamaya çarmtr. Böylece kiiye hakikat bulunduu hal üzere

görünür. Binaenaleyh her akl bu anlaya ulaamaz, onu sadece pey-

gamber ve velilerinki gibi Allah’n seçkinlerinin akllan anlayabilir.

Ne garip! Allah Âdem’in srtndan zürriyetini alp onlar kendileri-

ne kar tank tuttuunda, tefekkürleriyle mi evet (sen bizim Rabbimiz-

sin) demilerdi!' Hayr! Yemin olsun ki, hayr! Bellerinden alp onlara

bu tankl yaptrrken insanlarn ever demesi, Hakkn bir ihsan ve lüt-

fiiydü. Fakat onlar, Allah’ bilmede müfekkire gücüne döndüklerinde

ise Allah’ bilmede tek bir yargda dahi birlememi, her grup bir yöne

gitmi, en korunmu ilâh mertebe hakknda görüler çoalm, fikir

mensuplar Allah hakknda olabildiince cüretli davranmtr. Bütün

bunlar, Allah’n insanda fikir gücünü yaratmasnn yol açtn söyledi-

imiz snanmadan kaynaklanr.

Allah ehli ise sorumlu tutulduklar O’na inanma ve O’nu bilmede

Allah’a muhtaç olmu, bu ve bunun dndaki her durumda kendilerin-

den istenilen eyin Hakka dönmek olduunu anlamtr. Bu balamda

onlarn bir ksm ‘marifetine, marifetini bilememekten baka yol yarat-

mayan Allah’ tenzih ederim’ demi, bir ksm, ‘idrak edememeyi idrak

idrak’tir’ demitir. Hz. Peygamber ise ‘ben seni hakkyla övemem’ de-

mitir. Allah öyle buyurmutur: ‘Onlar O’nu ihata edemez
’434

Böylelikle

Allah ehlinin hepsi, kendisini bilmede Allah’a bavurmu, O’nun mer-

tebesi hakknda düünmeyi (tefekkür) terk etmi, yine de düünme gü-

cüne de hakkn vermi ve onu düünmenin uygun olmad yere ta-

mamlardr. Kukusuz Allah’n zan hakknda düünmek, bir hadiste

yasaklanmtr. Allah öyle der: 'Allah sizi kendisinden sakndrr.’™ Böy-

lece Allah ehline marifetinden verdiini vermi, yaratklarndan ve

mazharlarndan gösterdiini göstermitir. Böylelikle onlar, tefekkür öl-

çülerine göre imkânsz saylan bir eyin ilâh bir nispet yönünden im-

kânsz olmayabileceini anlamtr.

Bu bahsi, ksmen Âdem’in toprann kalntsndan yaratlm yer

ve baka yerlerde izah edeceiz.

Binaenaleyh, akll kiinin Allah’a u inançla ibadet etmesi gerekir:

Allah mümkün, imkânsz ya da büsbütün imkânsz ‘her eye güç yetire-
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bilir.’ O’nun kudreti, her eye nüfuz eder, ihsan genitir. Onun yarat-

nda herhangi bir tekrar yoktur. Her ey, yaratt ve bekâsn diledii

bir cevherde meydana gelen benzerlerdir. Allah dileseydi hiç kukusuz,

söz konusu cevheri her nefes yok ederdi. ‘Allah kendisinden baka ilâh

olmayandr. O aziz ve hakimdir.*36

*##

SEKZNC BÖLÜM
Âdem'in Çamurunun Kalntsndan Yaratlp Hakikat

Arz Diye simlendirilen Yerin Bilinmesi

Bu Arzdaki Srlarn ve Garipliklerin Zikredilmesi

Ey kz kardeim, dahas ey akledilir halacm

Sen bizim nezdimizde bilinmeyen anneciimizsin

Oullar sana babalarnn kz kardei diye bakt

Arzulu bir himmetten hareketle birbiriyle yartlar

Oullardan az bir ksm hariç, çünkü onlar

En nefis ekilde sana sevgi duydu

Ey halacm! Söyle: Kendi srrn nasl izhar etti

Sende, kardein, gerçek bir ekilde

Ta ki zatnn benzerinden bir âlem göründü

Kukusuz verâ’nn Rabbi vekil atamadan honut oldu

Sen imamsn, ka rdein de imam

mam olunan ise ona benzeyenlerdir

(Hurma Âdem’in Kz Kardeidir)

Bilmelisin ki: Allah Teâlâ, olumu ilk beerî cisim olan Âdem’i

(as) yaratp onu beerî bedenlerin varlnn asl yaptnda, Âdem’in

toprandan bir ksm artm, Allah bu fazlalktan bir hurma yaratm-
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tr. Bu hurma Âdem’in kz kardei, bizim ise halamzdr. eriat onu ha-

la diye isimlendirmi ve onu mümine benzetmitir. Hurmann dier

bitkilerde olmayan garip srlar vardr. Allah hurmay yarattktan sonra,

gizlilikte susam kadar bir çamur artmu. Ardndan Allah artkta geni

bir arz yaratmtr. Ar, Kürsü, gökler, yerler ve toprak alt, cennetler

ve cehennemin içerdii her ey ona yerletiriiseydi, ipe atlm düüm
kadar olurdu. Bu arzda deeri hesaplanamayacak gariplikler ve bilin-

mezlikler vardr, orann durumu akllar hayrete düürür. Her nefeste

Allah orada âlemler yaratr. (Söz konusu âlemler) ‘Bkp usanmakszm

gece gündüz tespih ederler.’

Allah’n büyüklüü o arz içinde ortaya çkmtr. Hakkn kudretini

müahede edene Allah’n büyüklüü orada göründüü gibi akln im-

kânsz sayd pek çok ey o arzda mevcuttur. Oras Allah’ bilen arifle-

rin gözlerinin bakt yerdir ve orada dolarlar. Allah o arzn âlemleri

içinden bizim suretlerimize göre bir âlem yaratmtr ki o âlemi arife

gösterdii vakit, arif nefsini onda müahede eder. Kendisinden gelen

bir rivayette Abdullah b. Abbas buna benzer bir eye iaret etmitir.

Abdullah b. Abbas ‘Bu Kabe’dir ve o on dört evden bir evdir’ der. Ay-

rca ‘Yedi kat yerin her birisinde bizim benzerimiz olan yaratklar var-

dr, hatta onlarn arasnda benim gibi bn Abbas vardr’ demitir. Keif

ehline göre, bu rivayet dorudur.

(Hakikat Aranda Rahmet Meclisi)

imdi tekrar bu arz ve onun geniliini, kendisinde ve kendisinden

yaratlm âlemlerin çokluunu, ariflere orada meydana gelen tecellileri

zikretmeye dönelim:

Bir arif, benim de tank olarak örendiim öyle bir durumu bil-

dirdi: ‘Bir gün o âlemde rahmet meclisi denilen bir meclise girdim, o

meclisten daha garip bir meclis asla görmedim. Ben orada iken, bana

ilâh bir tecelli oldu. Bu tecelli beni kendimden almam, aksine beni

kendimle ba baa brakmt.

Bu durum, söz konusu arzn özelliklerinden birisidir. Çünkü arifle-

re burada (dünyada) bedenierindeyken gelen tecelliler, onlar kendile-

rinden alr ve müahedelerinden habersiz brakr. Bu durum peygam-

berler, veliler ve söz konusu tecellinin kendileri için gerçekletii herkes
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için böyledir. Ayn ekilde, yüce gökler âlemi, en muhteem Kürsü, en

yüce kuatc Ar âleminden de söz konusu insanlar için lâhî tecelli

meydana geldiinde, onlar kendilerinden geçirir (fena) ve baylrlar.

Bu arz, keifsahibi -arif kendisinde bulunup tecelliye mazhar olduunda

tecellinin, onu müahedesinden habersizletirmedii ve varlndan ko-

parmad bir âlemdir. Böylece keif sahibi için bu âlemde görme ve

konuma bir araya getirilir.

(Arif öyle devam etti:) ‘Girmi olduum bu mecliste (rahmet

meclisi) anlamlarnn kapall, görülmeden alglanamay ve bu gibi

eylerin bulunmay nedeniyle zikredilemeyecek iler ve srlarla karla-

tm. O arzda kymetim Allah’tan baka kimsenin bilmedii batanlar,*

bahçeler, canllar, madenler vard. Orada bulunan her ey, tpk bütün

canl ve konuanlar gibi canl, konuan ve düünendi. Yoksa eyler,

dünyada bulunduklar gibi orada bulunmazlar. Orada bulunan eyler

ölümsüzdür, yok olmaz, deimez ve ölmez.

Hakikat arz, kendi âlemi ya da özellikle bize ait ruhlar âleminin d-

nda, beerî doadaki doal cisimlerden hiçbir eyi kabul etmez. Dola-

ysyla arifler oraya bedenleriyle deil, ruhlaryla girer. Binaenaleyh o

âleme girerken beden heykellerini bu dünyada brakp soyutlanarak

oraya girerler.

Hakikat arznda tuhaf biçimli ve ömeksiz yaratlta suretler vardr.

Bu suretler, içinde bulunduumuz yeryüzü, gök, cennet ve cehennem

gibi âlemi gören patika yollarn balarna durmulardr. nsan, cin, me-

lek ya da cennet ehli gibi hangi türden olursa olsun, bügisinden ve be-

deninden soyudanmak artyla ariflerden birisi bu arza girmek istedi-

inde, bu surederi yol azlarnda dururken bulur. Onlar bu ilere gö-

revlendirilmi ve Allah onlar bu iin sorumlusu yapmtr, görevlen-

dirmitir. Arif içeri girince içlerinden birisi, arife koar ve makamna
göre ona bir elbise giydirir, elinden tutar, onu bu arzda dolatrr. ‘Di-

ledii yerde onu yerletirir.’ Allah'n yaratklar üzerinde derince düü-

nür. Bir tala ya da aaçla ya da çamurla ya da herhangi bir eyle kar-

lap da onunla konumak isterse tpk arkadayla konutuu gibi

onunla konuur. Onlarn farkl farkl dilleri vardr.

Bu arz, içine giren herkese içerdii bütün dilleri anlama özellii ka-

zandrr. Arif orada iini tamamlayp yerine dönmek istediinde, kendi-
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sini orada arlayan refakatçi, hakikat arzna girdii yere kadar ona elik

eder. Sonra, refakatçi kendisiyle vedalar, içeri girerken ona giydirdii

elbiseyi çkartr, sonra arif, oradan ayrlr.

Bu esnada arif, bir miktar ilim ve kant elde etmi, daha önce mü-

ahede yoluyla sahip olmad Allah hakkndaki bilgisi artmtr. Bu
arzdaki kadar anlayn hzla gerçekletii baka bir yer görmedim.’

(eyh Evhadüddin d-Kirmanî’nin eyhiyle Olan Hikâyesi)

Bu âlem ve yaratlta (dünyada) bu ifadeleri desrekleyen eyler bi-

ze görünmütür. Binaenaleyh bir ksm, görüp zikretmeyeceimiz ey-

lerdir. Bir tanesi ise Evhadüddin Hamid b. Ebu’l-fahr el-Kirmanî’nin

bana anlatt hikâyedir. öyle demitir: ‘Gençken bir eyhe hizmet edi-

yordum. eyh hastaland, kendinden geçmi bir haldeydi ve karn ars
çekiyordu. Tikrir’e ulatmzda kendisine öyle dedim:

-Efendim! Müsaade ediniz, Sincar hastanesinin sahibinden size te-

davi edici bir ilaç arayaym.

çimin yandn görünce, ‘Pekâlâ! Gf dedi.

Evhadüddin öyle devam eder: Vakf sahibine vardm. Adamlar

önünde ayakta durduu halde çadrnda oturuyordu, önünde bir lamba

vard. Ne o beni ne ben onu tanyordum. Bir anda cemaat arasnda be-

ni gördü. Bana doru kalkt, ellerimi tuttu, ho geldin dedi ve
£
ne isti-

yorsun?’ diye sordu. Kendisine eyhimin halini anlattm. Bir ilaç getirt-

ti, onu bana verdi, ardndan bana yardmc olmak üzere refakatimde

benimle beraber çkt. Kandili tayan kii önündeydi. eyh onu görür

ve sknt duyar diye endie ettim. Bu nedenle, geri dönmesi için srar

ettim, o da geri döndü.

eyhe geldim, ilac arz ettim. Vakf sahibi bey’in bana yapt ik-

ramlar anlattm. eyhim, tebessüm etti ve öyle dedi:

-‘Eviadm! Benden dolay içinin yandn görünce, sana acdm ve

bu nedenle . izin verdim. Gittiinde ise sana iltifat etmeyerek bey’in seni

mahcup edeceinden endielendim. Bunun üzerine, bu bedenimden

soyutlanp o bey’in bedenine girdim ve yerine oturdum. Sen geldiin-

de, sana ikram ettim ve gördüklerini senin için yapp kendi bedenime

döndüm. Benim ilaca ihtiyacm yok ve onu kullanmayacam.’
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Hikâyedeki eyh, bakasnn suretinde görünmü bir ahstr. Ha-

kikat arznn ehli nasldr var hesap et?

(Hakikat Arznn Topra ve Meyveleri)

Bir arif bana öyle dedi: ‘Hakikat arzna girdiimde, orada bütünü

misk kokan bir yer gördüm. çimizden birisi bu dünyada o kokuyu

koklasayd, kokunun gücünden yok olurdu. Onun kokusu, Allah’n di-

ledii kimselere uzanr. Orada krmz-yumuak altndan yaplm bir

yere girdim. Orada hepsi alandan olan aaçlar vard. Aaçlarn meyve-

leri de altnd. nsan portakal veya baka bir meyveyi alp yer ve onun

tadnn, hazznn ve kokusunun güzelliinden kimsenin betimleyeme-

yecei bir tat görür. Cennet meyveleri onun karsmda eksik kalrken,

dünya meyveleri nasl onunla kyaslanr? Cisim, ekil, suret hep alandr.

Suret ve ekil, bizdeki meyve ve onun ekli gibidir, tatta ise farkldr.

Meyvede hiçbir nefsin tahayyül edemeyecei orijinal nak ve nefis süs-

lemeler vardr. Nerede kald ki bir göz onu görebilsin?

Oradaki büyük meyvelerden birisini gördüm. Söz konusu meyve,

gök ve yer arama konulmu olsayd yeryüzünde bulunan insanlar gök-

yüzünü göremezdi; yeryüzüne konulsayd ona kat be kat fazla gelirdi.

Onu yemek isteyen kimse büyüklüü bilinen elinin avucuyla ona uzan-

sayd, yine de onu avuçlayabilirdi. O meyve havadan daha lâtiftir, fakat

kii, bu büyüklüüne ramen onu elinde tutar. te bu, akllarn dünya-

da imkânsz sayd bir itir. Zünnûn el-Msrî, onu gördüünde büyü-

ü küçültmeden, küçüü büyültmeden ya da dar geniletmeden, genii

daraltmadan, büyüün küçüün üzerine yertetirilmesi hakknda kendi-

sinden rivayet edilen eyleri söylemitir. O halde portakal zikrettiimiz

gibi büyüktür, küçük el ile onu tutmak ve kendisini kavramak müm-
kündür. Bunun nitelii ise bilinmez, görülür, onu sadece Allah büebilir.

Bu bilgi, Allah'n kendisine ayrd bilgilerdendir. Bize göre zamansal

bir gün, onlara göre pek çok senedir. Bu yerin zamanlan, farkl farkl-

dr.

öyle devam etti: ‘O arz içinde baka bir arza daha girdim ki, gö-

rünüte beyaz gümüten, aaçlan, nehirleri ve ho meyveleri olan bir

yerdi. Hepsi gümütendi. Onun ahalisinin bedenleri, bütünüyle gümü-
tü. Ayn eklide, bütün arz: aaçlar, meyveleri, nehirleri, denizleri ve

yaratklaryla kendi cinsindendi. Meyveleri toplanp yenildiinde, dier
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yiyecekler gibi tat, koku ve fayda verir. u var ki, bu haz nitelenemez ve

anlatlamaz.

Orada bembeyaz kâfurdan bir yere girdim. çinde çeitli mekânlar

vard. Birisi ateten daha scakt. nsan onun içine girer ve o insan

yakmaz. Oradaki baz mekânlar, lk, baz mekânlar souk idi. Bu bü-

yük yerdeki arzlardan her birisi o kadar büyüktü ki, gök onun içine ko-

nulmu olsayd, arza kyasla iplikteki bir düüm kadar kalrd. Hakikat

âlemindeki bütün arzlar içinde bana göre en güzel ve mizacma en uy-

gun olan arz, Zagferân arz idi. Orada gördüüm arzlar içinde, onlar-

dan daha açk gönüllü ve kendilerine gelenlere kar daha güler yüzlü

hiç kimse yoktu. Onu merhaba ve ho geldin diyerek karlayabiliyor-

du.

Orann yiyeceklerinin bir özellii, her hangi bir eyi yerken meyve-

sinden bir parça kopardnda, koparr koparmaz yerine yenisinin bit-

mesidir. Ya da, her hangi bir meyveyi dalndan aldnda, onu alr al-

maz benzeri meydana gelir. Bu o kadar hzldr ki, ancak zeki kii fark

edebilir. Dolaysyla yenilen eyde asla eksiklik görünmez.

Kadnlarna baktmda, onlara kyasla cennetteki hurilerin hurilere

kyasla dünyadaki beer-kadnlar gibi olduunu gördüm. Onlarla cinsel

iliki ise hiçbir hazza benzemez. Orann ahalisi, kendilerine gelen kiile-

ri en çok seven yaratklardr. Onlarda teklif yoktur, bilakis Hakka hür-

met ve O'nu yüceltme özelliinde yaratlmlardr. Buna aykr bir ey
isteseler bile yapamazlar.

Binalarna gelince, bir ksm onlarn himmederindcn (niyet), bir

ksm ise tpk bizdeki gibi, araç kullanmak ve güzel sanat sayesinde

meydana gelir.

Hakikat arznn denizleri birbiriyle karmaz. Nitekim Allah
‘

iki de-

nizi b'rbiriyle bulumak üzere salvermitir; aralarnda berzah vardr ka-

vumazlar’4’7 buyurur: Böylece altn denizinin dalgalarn komuluk ili-

kisiyle demir denizine vurduu gözlenir. Bu esnada onlardan birisinden

dierine hiçbir ey katmaz. Denizlerin sular, hareket vc akta hava-

dan daha lâtiftir. Sular o kadar durudur ki, içerken sudaki hiç bir canl

ya da suyun üzerinden akt yerden hiçbir ey sana gizli kalmaz. On-

dan içmek istediinde, içilen hiçbir eyde bulamayacan bir hazz bu-

lursun.
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‘Onun yaratklar tenasül olmakszn dier bitkiler gibi orada yeti-

ir. Hatta onlar bizim âlemimizde haerelerin meydana gelii gibi (top-

ran kokumasndan), onun toprandan oluur. Onlarn erlik sularn-

dan cinsel ilikide çocuk meydana gelmez ve cinsel ilikileri sadece arzu

ve haz içindir.

Binekleri sürücünün isteine göre büyür veya küçülür. Bir ehirden

baka bir ehre yolculuk yaptklarnda, karadan ve denizden giderler.

Karada vc denizde yürüyülerinin hz ise gözün gördüü eyi alglama-

sndan hzldr.

Hakikat arznn ahalisi, farkl hallerdedir. Bir ksmnda arzular, bir

ksmnda Hakkn mertebesini yüceltme baskn gelmitir. Orada dünya

renkleri içinde hiç tanmadm renkler, altn ya da bakr olmad halde

altna benzeyen madenler gördüm. Orada duruluk nedeniyle gözün

kendilerinden geçtii inci ve yakuttan effaf talar gördüm.

(Hakikat Arann Gariplikleri)

Orada bulunan en garip eylerden birisi, havaya benzeyen baya
cisimlerdeki renklerin alglanmasdr. Alg, kesif cisimlerdeki renklere

ilitii gibi onlarn renklerine iliir. ehirlerinin kaplarnda yakut ta-

lardan belgeler vard. Bu talardan her birisi, be yüz kulaçtan fazlayd.

Kapnm havadaki yükseklii fazladr. Ona o kadar silah ve zrhlar asl-

mt ki, bütün arzn mülkü toplansa onlar (satn almaya) yetmezdi.

Orada güne olmakszn ardk olarak gelen karanlk Vek vard.

Karardk ven art arda gelmesiyle, zaman bilirler. Karanlklar gözü

alglad eyden perdelemedii gibi k da onu perdelemez. Onlar,

dümanlk ve kötü niyet ya da açk bir bozgunculuk olmakszn savar-

lar. Denizde yolculuk yaptklarnda ve denize daldklarnda, deniz suyu

böyle bir durumda bizi yuttuu gibi, onlar yutmaz. Bilakis deniz için-

de su canllar gibi yürür (yüzer), böylece sahile çkarlard. O arzda öyle

zelzeleler olur ki, bizim dünyamzda gerçekleseydi, yeryüzü deiir ve

üzerinde bulunan herkes yok olurdu.’

öyle demitir:
£

Bir gün onlardan bir toplulukla sohbet ederken,

bir anda güçlü bir zelzele oldu. Saa sola koutururken, göz göreme-

yecek ekilde çocuklarn kaçtn gördüm. Ne olup bittiinin farknda

deildik. Adeta topran üzerinde onun bir parças gibiydik. Zelzele bi-
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tip yeryüzü sakinletiinde, topluluk elimi tuttu, ad Fatma olan kz-

mn evine yerletirdi. Toplulua dedim ki:

-‘Onu annesinin yannda salkl olarak brakmtm.’

öyle karlk verdiler:,

-‘Doru söylüyorsun, fakat bu arz, yanmzda biri varken asla bizi

sallamamtr. Bunun yegâne istisnas, yanmzdaki ahsn veya bir ya-

knrm,ölmü olmasdr. te zelzele, kznn ölümünden dolay meyda-

na geldi. Onun durumuna bir bak!
5

Ben de, Allah'n diledii süre, onlarla oturdum. Arkadam ise beni

bekliyordu, ayrlmak istediimde yolun azna kadar benimle yürüdü-

ler. (çeri girerken bana giydirdikleri) elbiselerini aldlar ve evime gel-

dim. Eve geldiimde arkadamla karlatm ve bana öyle dedi:

-Tatma can çekiiyor!

Hemen yanna girdim, yanma girer girmez kzm canm teslim etti.

O esnada Mekke’deydim, cenazesini hazrladk, Ma’lâ’da defnettik.’

Bü olay, hakikat arz hakknda bana bildirilen eylerin en gariple-

rinden birisidir.

(öyle devam etti) ‘Orada ahalisinin tavaf ettii örtüsüz bir Kâbe

gördüm. Mekke’de bulunan Kabe’den daha büyük dört duvar vard.

Kendisini tavaf ederken onlarla konuur, onlar selâmlar, sahip olma-

dklar bilgileri kendilerine verirdi.’

‘Hakikat arznda, su gibi akan topraktan bir derya gördüm. Demi-

rin mknatsa akp ona yapmas gibi birbirlerine akan (çekilen) küçük

ve büyük talar gördüm. Demirin mknatstan ayrtrlmas örneinde-

ki gibi, bir ayrc ayrmadnda -ki bunu engelleme gücüne sahip de-

ildir- doalar gerei birbirlerinden ayrlmyorlard. Bu yerin talar ve

doalar ba baa brakldnda, belirli bir mesafe ölçüsünde birbirleri-

ne akyordu. Böylece bir ta dierine eklenir ve bir gemi sureti meyda-

na gelirdi.

Onlardan (meydana gelmi) küçük binekler ve iki sandal gördüm.

Gemi ya da sandal bu tatan olutuunda (kaynatnda), toprak deni-

zine atyorlar vc ona binip diledikleri ehirlere gidiyorlard. u var ki,

geminin taban toprak ya da kumdan idi ve parçalar özel bir ekilde

birbirlerine balanma. Bütün gördüklerim içinde, o gemilerin deniz-
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dc yüzüünden daha tuhafn görmedim. Bineklerin yapl tarz, ayny-

d. u var ki, geminin arka bölümündeki iki kanatta iki büyük silindir

vard ki, boyü gemiden yüksekti. Binein yeri, arka bölümden iki silin-

dir arasndaki yere kadar açkt ve denizle eitti. Denizin kumu o açk

yerden içeri giremiyordu. ekli öyledir:

Ön

Sütün

(Hakikat Arznn ehirleri)

Bu arzda nur ehirleri denilen ehirler vardr. O ehirlere ariflerden

sadece bütünüyle seçilmi ve istenilmi kimseler girebilir. Bunlar on üç

ehirdir ve ayn yüzeyde deildir. Yapllar tuhaftr. öyle ki: Bu arz-

daki herhangi bir yere yöneldiklerinde, orada büyük surlar olan küçük

bir ehir kurarlar. Bir süvari, oray dolamak istediinde ehrin etrafn

ancak üç ylda dolaabilirdi. ehre yerletiklerinde, onu menfaat, mal ve

silahlarnn koruyucusu yaparlar. Daha sonra ehrin bir köesine ehrin

burçlarndan daha yüksek ve onlar çevreleyecek burçlar dikmilerdi.

Binay tala uzatmlar, böylcce ehir için âdeta evin çats haline gel-

miti. Bu çaty, üzerinde öncekinden büyük bir ehir ina ellikleri arz

haline getirmi, o ehri imar edip yurt edinmilerdi. Bu ehir de onlara

dar geldiinde, üzerine daha büyük bir ehir yapmlard. (ehir daral-

dkça) ehirleri artrmaya devam etmilerdir.

{ Böylece ehirlerin sakinlerinin says sürekli artar. Onlar ehir kur-

makla tabaka tabaka yükselmi, böylcce on üç ehre ulamtr.’
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(Hakikat Arznn Hükümdarlar)

(öyle demi): ‘Onlardan bir süre ayrldm, sonra tekrar yanlarna

girdim. Bir de gördüm ki, birisi dierinin üzerinde iki ehir daha kur-

mular. Lütufkâr ve sevecen hükümdarlar vardr. Onlardan bir grupla

sohbet ettim. Hükümdarlardan birisi tali (sonra gelen) -ki o tabidir

(uyan)- idi ve Himyer’deki prens mesabesindeydi. Allah’ ondan daha

fazla zikreden bir hükümdar görmedim. Kukusuz Allah’ zikretmek,

onu mülkünü yönetmekten ah koymutu. Ondan yararlandm ve be-

nimle çokça oturdu. Onlardan birisi de Zu’l-Urf idi. Büyük bir hüküm-

dard. Hakikat arznn hükümdarlar içinde, hükümdar elçilerinin daha

çok geldii kimse görmedim. Zu’l-Urf çok hareketli, yumuak ve ef-

katli birisiydi. Herkes ona ulaabilirdi. Konuklatma lütufkârd. Fakat

öfkelendiinde öfkesinin karsnda hiçbir ey duramazd. Allah ona di-

ledii gücü vermiti.

Arzn denizinin hükümdarn gördüm. Hükümdar, kendisine yak-

lalamayan Sâbih adndaki birisiydi. O, kendisine yönelen kiilerle pek

az otururdu, hiç kimseye iltifat yoktu. O hükümdar, kendisinden iste-

nilen eyle deil düündüü kimseyle beraberdi. Ona Sabk adndaki

büyük bir sultan komuydu. Bir konuk huzuruna girdiinde oturduu

yerden ona doru kalkar, yüzünde bir tebessüm meydana gelir, onun

gelii nedeniyle muduluunu gösterir, kendisinden bir ey istenilmeden

muhtaç olunan her eyi konua sunard. ‘Bunun sebebi nedir?’ diye

sorduumda öyle yant verdi:

-‘stek sahibinin yüzünde herhangi bir yaratktan bir ey istemenin

horluunu görmek istemem. Çünkü kimsenin Allah’tan bakasmn kar-

snda hor ve hakir olmasn kabul edemem. Herkes Allah karsnda

tevhit kaplad üzere bulunuyor deildir ve yüzlerin çou Allah’tan

perdelenmekle beraber konulmu sebeplere çevrilmitir. Bu durum, ko-

nua ikram hususunda gördüün eyi hemen yapmam salyor.’

(Dedi ki)
Cel-Kâim bi-emrülah (Allah’n emrini uygulayan) diye ad-

landrlan baka bir hükümdarn huzuruna girdim. Bu hükümdar, Hak-

kn büyüklüü kalbini kaplad için, kendisine gelen konua iltifat et-

miyor, farkna bile varmyordu. Ariflerden ona konuk olanlar, bulun-

duu durumda onun halini görmek için geliyordu. Onu hor-suçlu bir

köle gibi iki elini gösüne balam, gözlerini ayaklarna dikmi, kl bi-
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le kprdamadan ve hiçbir eklemi oynamadan dururken görürsün. Nite-

kim sultanlarnn karsnda bir topluluun hali öyle betimlenmitir:

Sanki bir ku var balarnda (bu duru), zulüm deil, hürmet korku-

sundandr.

Arifler bu hükümdardan murakabe halini örenir. öyle devam et-

ti: ‘Râdi‘ denilen görünüü heybetli, konumas tatl ve çok kskanç bir

hükümdar gördüm. Sürekli, hakknda düünmekle sorumlu olduu eyi

tefekkür ediyordu. Hakkn yolundan birisinin çktm gördüünde,

onu Hakkn yoluna döndürürdü.’

öyle demitir: ‘Onunla sohbet ettim ve kendisinden yararlandm.

Onlarn hükümdarlarnn pek çouyla oturdum, Allah korkusundan

kaynaklanan pek çok garipliklerini gördüm. Onlar yazsaydm, hiç ku-

kusuz, hem yazan ve hem dinleyeni kör ederlerdi. Bu nedenle, bu arzn

srlarndan bu kadaryla yetindik. Onun ehirleri, sayca snrszdr ve

ehirleri köylerinden daha çoktur. O ehirleri yöneten hükümdarlar ise

on sekiz kiidir. Onlarn bir ksmm zikrettik, bir ksm hakknda, ise

sustuk. Her sultann kendine özgü bir yaants ve bakasma ait olma-

yan hükümleri vardr.’

(Hakikat Arznn Yönetimi)

1 . 1

öyle dedi: ‘Rir giin yönetim tarzlarn görmek için divanlarna

girdim. Gördüklerimden birisi uydu: Onlarn arasmda hükümdar, ne

kadar olurlarsa olsunlar yönettiklerinin rzkn karlayan kimseydi. Ye-

mek hazrlannca, tahsildar dedikleri ve her evin elçileri olan saysz ya-

ratk beklerdi. Görevli kii, ailesi ölçüsünde ona mutfaktan veriyor, tah-

sildar da yemei alp ayrlyordu.

‘Halkn rzkn datan kii ise tahsildarlar saysnca ellere sahip tek

kiiydi. Böyleee ayn anda her ahsn yemeini kabna doldurabiliyor ve

yemeini alan kii de ayrlyordu. Yemekten artan ksm bir depoya kal-

drlyordu. Bu daüc tahsildarlarn iini tamamladnda, depoya gi-

rer ve yemein kalann oradan alr, onu hükümdarn saraynn kaps

önündeki yoksullara datr, onlar da verilen yemei yerdi. Her gün

böyle yaplrd.

‘Her hükümdarn hazinedar diye isimlendirilen ve depodan sorum-

lu yakkl bir adam vard. Hükümdarn sahip olduu her ey onun ta-
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sarrufuna braklmt. Onlarn yasalarndan birisi uydu: Hükümdar

haznedar bir kez görevlendirdiinde, artk onun azledilmesi söz konu-

su deildi. Onlarn içinde hareketleri beni artan bir ahs gördüm. O
hükümdarn yannda, ben ise hükümdarn sanda oturuyordum. Hü-

kümdara sordum:

-Bu adamn sizin yannzdaki konumu nedir?

Hükümdar gülümsedi ve öyle cevap verdi:

-Ne o, garipsedin mi?

Cevap verdim:

-Evet!

Hükümdar öyle dedi.

-Bu adam, bize evleri ve ehirleri yapan mimardr. Bütün bu gör-

düklerin onun eserleridir.

Sarraf çarlarn gezdiimde her ehirde ve hükümdarn yönetimi

altndaki ehirlerde tek bir parann geçtiini gördüm.’

öyle dedi: ‘Onlarn her durumdaki gidiatlarn böyle gördüm:

Her ii tek kii yapyordu, fakat yardmclar vard.’

‘Bu hakikat arznn insanlar Allah’ en çok bilen kimselerdi. Akim

bizim nezdimj^zdeki kant nedeniyle imkânsz sayd her ii burada

mümkün ve gerçeklemi gördük. Kukusuz ‘Allah her eye güç yeti-

rendir.’ Böylece akllarn eksik olduunu ve Allah Teâlâ’nm iki zdd bir

araya getirebildiini, bir cismi iki mekânda bulundurabildiini, arazn

kendi bana varln sürdürebildiini, yer deitirebildiini, cevherin

cevher ile ayakta durduunu örendik. Aldn zâhir anlamn tevil ettii

bize gelmi her ayet ve hadisi hakikat arznda zahirî anlamyla bulduk.

Cin ve melek gibi ruhsal bir varln eklini ald ya da uykuda içinde

insann kendisini gördüü her suretin hakikat arznn bedenlerinden ol-

duunu gördük. Onlarn bu arzdan özel bir yeri vardr. Hakikat arznn

sakinlerinin bütün âleme uzayan balar vardr. Her ba üzerinde de bir

emanetçi vardr. Bu emanetçi, bir ruhim dindeki surederden birisine is-

tidat kazanm olduunu gördüünde, hemen o sureti o ruha giydirir.

Buna örnek olarak, Dhyctü’l-Kelbî suretinin Cebrail’e giydirilmesini

verebiliriz.
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Bunun sebebi udur: Allah bu arz berzahta meydana getirmi, on-

dan ruhanîlerin giymi olduu bu bedenlere ait bir mevzi belirlemitir.

Nefisler de, uykuda ve ölümden sonra oraya intikal eder. Binaenaleyh

biz de onun bir âlemindeniz. Bu arzn bir ucu vardr ki, cennete girer

ve çar (suretler çars) diye isimlendirilir. Biz sana bu arzn âleme ba-

kan yönünün nasl uzadnn misalini açklayacaz: nsan kandile, gü-

nee ya da aya bakp sonra bakan ile aydnlk cisim arama engeller gir-

diinde, bu aydnlk cisimden göze ktan çizgilere benzer eyler geldi-

i görülür. Bunlar, kandilden göze defalarca ular. Aydnlk cisim ile

göz arasna giren bu tozlar bakan kiinin önünden yava yava kalkt-

nda ise (aydnlk cisimden göze doru) uzam bu çizgilerin aydnlk

cismin içinde dürüldügü görülür.

‘Aydnlk cisim, bu hakikat âleminden o suredere ait yerin, cisme

bakan kii ise âlemin, çizgilerin uzamas ise nefislerin uykuda ve ölüm-

den sonra ve cennet çarsnda intikal edecekleri ve ruhlarn giyecekleri

suretlerin örneidir. Bakan ile aydnlk cisim arasnda engel olan tozlan

giderme fiiliyle bu çizgileri görmeye yöneliin ise istidat kazanmann

örneidir. Bu çizgilerin bu halde ortaya çklar, surederin istidat vesi-

lesiyle ortaya çkmasdr. Perde kalktnda çizgilerin aydnlk cisimde

dürülmeleri ise istidat kaybolduunda surederin bu arza dönmelerinin

örneidir.’

Bu açklamadan sonra artk herhangi bir izah yoktur. Hakikat arz-

nn srlar ve onunla ilgili bilgiler hakknda geni açklamalar, özellikle

bu konuya dair büyük bir kitabmzda yapmtk.

On birinci ksm sona ermitir.





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ONKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ateten Yaratlm Ruhlarn Varlnn Bilinmesi

Atei ve bitkileri birbirine katt, o bilfiil varlk kazand

Cin sureti, iki ey arasnda ara varlk olarak.

(O iki ey) Düüklükte mekân sahibi cisimsel ruh ile

Neredesi olmayan ruhtur.

Onlardan cisimlemenin karsnda bulunan

Yalan olmakszn, beslenmek için yiyecek istemitir.

Meleklerin karsnda bulunan ise

D dünyada ekilden ekle girme özelliine sahiptir.

Bu nedenle bir vakit itaat eder, bir vakit isyan

Onlarn muhalifleri de iki ate ile cezalandrlr

(Cinlerin, Meleklerin ve nsann Yaratl)

Allah öyle buyurmutur: ‘Cinleri havayla kark ateten yaratt.
H3S

Sahih bir hadiste ise öyle denilir: ‘Allah melekleri nurdan, cinleri ateten,

inam ise size söylenen eyden yaram.’ Hz. Peygamberim insann yaratl-

hakknda ‘size söylenen’ deyip meleklerin ve cinlerin yaratl hakkn-

da belirttiine benzer bir ey söylemeyii, özetleme amac tar. Çünkü
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ona hakikatleri toplama özellii verilmiti ve bu da ondandr. Çünkü

melekler veya cinlerin yaratl esasnda bir farkllk yoktu. Hâlbuki in-

sann yaratl dört farkl türde gerçeklemitir: Bu meyanda Âdem’in

yaratl Havva’nn yaratlna, Havva’nn yaratl Âdemoullarnm

yaratlna, sa’nn yaratl ise zikredilenlerin yaratlna benzemez.

Binaenaleyh Hz. Peygamber özedemek istemi ve insann yaratlnn

ayrntsn bize ulaan haberlere brakmtr. Bu balamda Âdem top-

raktan, Havva (Âdem’den alnm) kaburgadan, sa, Ruhu’l-Kuds’un

(Cebrail) üflemesinden, Âdemoullar ise
ckokumu bir sudan

5439
yara-

tlmtr.

Allah dört unsuru yaratm, duman, sabit-gezegenler feleinin iç-

bükeyine doru yükselip bu dumanda yedi gök ortaya çktnda
,

440

hepsi birbirinden ayrmtr. Her gökte ‘besinler takdir edildikten’ son-

ra Allah ‘emrini göe vahyetmitir.’ Bütün bunlar, ‘dört günde’ gerçek-

lemitir. Sonra Allah göklere ve yere ‘isteyerek veya zorla’ geliniz de-

mi, baka bir ifadeyle, ‘görevlendirdiim ite sizden beklenen göreve

çardmda çarma icabet ediniz’ demi. Onlar da ‘gönüllü geldik’

diye cevap vermitir.

Allah gök ve yer arama bir manevî kaynama ve Hakkn bu yeryü-

zünde var etmek istedii maden, bitki ve hayvan gibi türeyenlere yöne-

li yaratm, yeryüzünü âdeta bir e, göü ise bir koca gibi yaratmtr.

Nasl ki erkek cinsel ilikiyle kadna (erlik) suyunu ulatrr, ayn ekilde

gök de Allah’n kendisine vahyettii emrini yeryüzüne bildirir. Yeryüzü

de, aktarma esnasnda, farkl türlere göre Hakkn kendisinde saklad

eyleri ortaya çkartr.

Bunlardan birisi udur: Hava tutuup sndnda, tpk bir kandil

gibi tutuur. Bu alev, atein tutumasdr ve tutuma havann yanma-

sndan meydana gelir. Buna mâric denilir. Bu atein mâric diye isim-

lendirilmesinin nedeni, onun hava ile kark bir ate olmasdr. Baka

bir ifadeyle o tutumu havadr. Çünkü merc karm demektir. Bitkiler

kark olarak bulunduu için merc (mera, otlak) merc diye isimlendi-

rilmitir.

u halde, Âdem iki unsurdan -su ve toprak- olutuu gibi cin de

iki unsurdan oluûr: Hava ve ate. Âdem söz konusu olduunda, su ve

toprak yorulup ona tîn ad verildii gibi atein hava ile karmna da
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mâric ismi verilmitir. Ardndan Allah söz konusu karmda cinlerin

suretini açmtr, Binaenaleyh içerdikleri hava nedeniyle cinler diledikle-

ri her surete girebilirken, kendilerindeki ate unsuru sayevside de in-

celmi ve lâtiflikleri artmtr. Cinlerde ezme, büyüklenme ve üstün ol-

ma duygusu vardr. Çünkü kendisinden meydana geldikleri ate unsu-

ru, konumu itibaryla unsurlarn en üstünüdür. Ate, doann gerektir-

dii tarzda eyay dönütürmede büyük bir etkinlie sahiptir. Allah

kendilerine emrettiinde cinlerin Âdem’e secde etmek hususmda bü-

yüklük taslamalarnn nedeni budur. Cinler kendilerini ‘ben ondan daha

iyiyim’ demeye sevk eden bir yorum yapmtr. Baka bir anlatmla, Al-

lah'n dier dört unsur arasmda (cinin asl olan) atee verdii üstünlük

nedeniyle
c
ben ondan daha iyiyim’ demilerdir.

Cinler, Âdem’in kendisinden yaratlm olduu suyun otoritesinin

ateten daha güçlü olduunu anlamad. Çünkü su atei yok eder. Top-

rak ise (basit unsurlar olan) soukluk ve kuruluk nedeniyle, ateten da-

ha sabittir. Binaenaleyh Âdem, Allah'n onu var ettii iki unsurun bas-

kn gelmesiyle, güç ve direnç sahibi olmutur. Gerçi Âdem’de dier iki

unsur bulunsa bile, onlarda bu otorite yoktur. Dier unsurlar, cinlerde

de bulunan hava ve ate unsurlardr. Bu nedenle cinlerin kendisinden

yaratld unsur, mâric (dumanl ate) diye isimlendirilmi, fakat onun

doasmda bu otorite bulunmamtr.

Topraktan olmas nedeniyle Âdem’e doas gerei tevazu verilmi-

tir. Büyüklenirse kendisine ilien ve Âdem’in de içerdii ate unsuru sa-

yesinde kabul ettii bir durum nedeniyle büyüklenir. Nitekim Âdem,

kendisindeki hava unsuru sayesinde de hayal ve hallerindeki suretlerin

farkllamasn kabul etmitir. Cinlere ise ateten var edilmeleri nedeniy-

le, doalar gerei büyüklenme (duygusu) verilmitir. Tevazu gösterir-

lerse bu durum içerdikleri toprak unsuru nedeniyle kabul ettikleri arzî

bir halden kaynaklanr. Nitekim eytan iseler saptrmaya, eytan deil-

lerse itaat hususunda direnç göstermeyi kabul etmeleri de aym özellik-

ten kaynaklanr.

Hz. Peygamber Rahman suresini sahabesine okuduunda öyle

demi: ‘Ben bu sureyi cinlere de okudum. Onlar sizden daha iyi dinledi.

Onlar ‘Rabbinizin rahmetinden hangisini yalanlarsnz’ ayetini okudu-

umda, ‘Rabbimizin rahmetinden hiçbir eyi yalanlamayz’ diyorlard.’
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Böylece cinler, bu ifadede sabit idi. Hz. Peygamber kendilerine ‘Rabbi-

nizin hangi nimetini yalanlarsnz’ ayetini okuduunda, depremiyorlard.

Bu sabitliin nedeni, kendilerindeki toprak ve atein scaklm yok

eden su unsurudur. Bu balamda onlarn bir ksm tpk bizim gibi ita-

atkâr, bir ksm ise isyankârdr. Cinler, tpk melekler gibi, suretlerde

ekillenme özelliine sahiptir.

(Ruhanîlerin Nispet Edildii Aslî Suret)

Allah gözlerimizi onlar görmekten engellemi, dolaysyla onlar

göremeyiz. u var ki Allah, baz kullarna göstermek ister ve onlar da

cinleri görebilir. Cinler incelik ve latiflik âleminden olduu için, istedik-

leri duyusal suretlerin eklini alma özelliine sahiptir. Yine de, bir ru-

hanînin kendisine nispet edildii aslî suret, Allah’n onu var ettii ilk

anda kabul ettii surettir. Ardndan, Allah'n kendisine girmesini dile-

dii suretlere girebilir. Allah gözlerimizi açp musavvire (tasvir eden)

gücünün -ki musavvire gücü Allah tarafndan insann hayalinde tasvir

iiyle görevlendirilmitir- tahayyül ettii eyleri görebilseydik, kuku-

suz, insan her an birbirine benzemeyen farkl suretlerde görebilirdin.

Ruh aleve üflendiinde -ki alev zayfl, havann basknl ve tek

bir halde kalamay nedeniyle titremi ve üfleme titreimini artrmtr-

cinler âlemi bu surette ortaya çkt. Beer türünde erlik suyunun kad-

nn rahmine atlmasyla üreme ve çoalma meydana gelirken cinlerde

üreme havann diinin rahmine liflenmesiyle gerçekleir. Böylece cinler

snfnda çoalma ve üreme meydana gelmitir. Onlarn varlklar, yay-

dadr (burcu) ve yay, ate unsurundandr.

Vârid böyle demitir -Allah onu yanlmaktan korusun!
,

(nsann ve Cinlerin Yaratl Arasndaki Süre)

Cinlerin yaratlyla Âdem’in yaratl arasnda altm bin sene

vardr. Baz insanlarn zannna göre, dört bin sene geçtikten sonra cin-

lerin üremesinin kesilmesi gerektii gibi yedi bin sene geçtikten sonra

da insanlarn üremesinin kesilmesi gerekiyordu. Hâlbuki i böyle ol-

mamtr. Aksine i, Allah’n diledii duruma döner. Dolaysyla beer

türünde olduu gibi cinlerde de üreme bugüne kadar sürmütür.
A

Adem’in balangc ve ne kadar süre önce yaratlm olduu tam olarak
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bilinmez. Ya da, dünyann süresinin tamamlanp insanlarn yok olmas

ve ahiret hayatna göçmeye ne kadar süre kald da bilinemez. Söz ko-

nusu iddia, bilgide derinleenlerin görüü deildir. Onu görüleri mu-

teber olmayan bir güruh iddia etmitir.

Melekler nurlara, cinler rüzgârlara, insanlar ise bedenlere üflenmi

ruhlardr. öyle denilmitir: Havva’nn Âdem’den ayrmas gibi (ka-

burga kemiinden var olmas) ilk var olan cinden bir dii ayrm
(meydana gelmi) deildir. Baz kimseler öyle iddia etmitir: Allah cin-

lerden ilk yarat kimsede bir fere yaratm, onun bir parças dieriyle

cinsel ilikiye girmi ve böylelikle Âdem’in zürriyeti gibi dii ve erkek

dourmu, sonra doanlar.birbirleriyle cinsel ilikiye girmitir. Dolay-

syla cinlerin yaratl hünsa idi. Bu nedenle cinler ara âlemdendir:

Hünsa diiye ve erkee benzedii gibi cinler de insana ve meleklere

benzer.

Din önderlerinden birisinden aktarldna göre bir din büyüü

yannda iki çocuk bulunan bir adam görmü -adam hünsa idi-. Çocuk-

lardan birisi belinden (baba), dieri karnndan idi (anne). Baka bir ifa-

deyle, cinsel ilikiye girmi olu ölmü, tekrar ilikiye girmi dierini

dourmu. Hünsa, rehavet, gevemek, güç ve iddetten yoksunluk an-

lamndaki inhnas’tan türetilerek hünsa diye isimlendirilmitir. Hünsa,

kendisinde erkeklik gücü güçlenip erkek olamad gibi diilik gücü

güçlenip de kadn da olamayan kimse demektir. Bu nedenle bu iki güç-

ten yoksun kalm ve hünsa diye isimlendirilmitir. Allah en iyisini bi-

lendir.

(Cinlerin Beslenmesi ve Evlenmesi)

Cinlere hava ve ate unsuru baskn geldii için onlarn gdalar ha-

vann tad kemiklerdeki yadr. Kukusuz Allah, cinler için onlarda

rzk yaratmtr. Biz, kemiin maddesinin ve tad etlerden hiçbir e-

yin eksilmediini gözleriz. Böylece Allah’n cinler için kemiklerde rzk
yarattn kesin olarak örendik. Bu nedenle Hz. Peygamber kemikler

hakknda öyle buyurur: ‘Kemikler cin kardelerinizin gdasdr.’ Baka

bir hadiste ise ‘Allah cinler için kemiklerde rzk yaratmtr1 buyrulmu-

tur. Bir keif sahibi, kemiklere gidip yrtc hayvanlar gibi onu koklayp

sonra rzkm alm bir halde geri dönen cinler gördüünü bana bildir-

mitir. Onlarn gdalar, bu koklamadadr.
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Lütufkâr vc haberdar Allah münezzehtir!

Cinsel ilikide cinlerin bir araya gelmelerine gelince, bu bir kvrl-

madr. Bu durum, körükten veya tandrdan birbirine karm halde ç-

kan dumana benzer. Onlar da birbirlerinin içine girer, iki ahstan her

birisi bu giriildikten bir haz alr. Hurmann salt rüzgârla döllenmesine

benzer olarak (bu birlemede) aktardklar ey beslenmeleriyle ayndr.

(Kabile ve Airetleri)

Cinler kabile ve airetler halindedir. Esasta on iki kabile olduklar,

ardndan alt kabilelere ayrldklar anlatlr. Aralarnda büyük savalar

meydana gelir. Baz frtnalar onlarn savalar olabilir. Çünkü frtna,

birisi dierinin kendisini yarp geçmesine engel olan iki rüzgârn kar
karya gelmesidir. Bu engelleme, iki zt rüzgârn karlamasnn mey-

dana getirdii ve gözlemlediimiz hortuma yol açar. te cinlerin sa-

vamas böyle bir eydir, ancak her frtna onlarn sava deildir.

Amr el-Cinnî’nin hikâyesi mehurdur ve anlatlr: Onun öldürül-

mesi, kendisine gösterilip ortadan kalkan bir frtnadayd. Bu esnada

ölüm döeindeydi ve çok geçmeden de ölmütü. Söz konusu kii cin-

lerden sâlih bir kuldu.

Burada hikâye ve haberleri anlatmamz uygun olsayd, onun hikâ-

yesini de ksmen zikrederdik. Fakat bu kitap manalar bilgisi kitabdr.

Binaenaleyh onlarn öyküleri hakknda edebiyat ve iir tarihlerine ba-

klmaldr.

(Ruhanî Alemin ekle Girmesi)

Sonra konumuza dönüp deriz ki: Bu ruhsal âlem ekillenip duyusal

bir surette ortaya çktnda göz onu hapseder. Öyle ki, ruhanî göz -

fakat insann gözü- kendisine bakt sürece oradan çkamaz. nsann

gözü onu hapsedip kendisine bakmay sürdürür ve kaçaca bir yer

kalmadnda ruhanî, âdeta kendisine bir örtü yapt bir sureti insana

gösterir. Sonra insana bu suretin belirli bir yöne doru yürüdüü zan-

nn verir, insan gözüyle o sureti takip eder. Gözü onu takip ettiinde

ise ruhanî gözün hapsinden kurtulur ve gizlenir. Onun gizlenmesiyle de

insann gözünün takip ettii ve gerçekte ruhanîye ait bu suret, bakan

kiinin gözünden kaybolur. Suret ile ruhanînin ilikisine örnek olarak
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duvarlara yaylan kandil ve onunn verebiliriz. Kandilin cismi

gizlendiindek da kaybolur. te bu suret de böyledir.

Bunu bilip gözüyle ruhanîyi hapsetmek isteyen kimse, gözüne su-

reti takip ettirmez. Bu durum, ancak Allah’n bildirmesiyle örenilen

lâhî srlardandr. Söz konusu suret, ruhanîden baka bir ey deildir,

hatta bin mekânda ya da ekilleri farkl her mekânda ruhanînin ayndr.

Bu suretlerden her hangi birisinin öldürülmesi tesadüfetse ye o su-

'

ret görünüte ölse suretin sahibi olan ruhanî dünya hayatndan berzaha

göçer. Dünya hayatnda artk onun bir sözü kalmaz. Nitekim biz dc

ölümle berzaha göçeriz ve her ikimizin durumu ayndr. Ruhanîlerin

göründüü bu duyulur suretler cesetler diye isimlendirilmitir. Bu isim-

lendirmenin kayna u ayettir: ‘O’nun (Hz. Süleyman'n) Kürsü’süne bir

ceset attk.’**
1 ‘Onlar yemek yemeyen cesetler yapmadk.’**2

Ruhanîliktc ortak olsalar bile cin ve melekler arasnda fark vardr:

Cinlerin gdalar doal cisimlerin tad yemeklerdir. Melekler ise böy-

le deildir. Bu nedenle Allah, Hz. Halil brahim’in konuu hikâyesinde

öyle buyurur:
‘

Ellerinin ona ulamadn gördüünde onlardan çekinmi-

tir.***
3 Yani kzartlm koyuna ulamadnda. Baka bir ifadeyle, ko-

nuklar o yemekten yememi ve bunun üzerine brahim de onlardan

korkmutur.

(Cinler Âleminin Yaratl)

Cinler âleminin yaratl vakti geldiinde, birinci felekte bulunan

meleklerden üç güvenilir melek yönelir. Sonra ikinci gökte bulunan ve-

killerinden cinlerin yaratlnda gereken eyleri alp göklere iner ve iki

gökteki vekillerden, yani ikinci ve altna göktekilerden gereken eyleri

alr. Ardndan unsurlara iner ve orada mahalli hazr hale getirirler. Bu

üç güvenilir melee üç melek daha katlr. Onlar da ikinci gökten gere-

ken eyleri o göün vekillerinden alr. Sonra üçüncü göe ve oradan

beinci göe inerler ve iki melek daha kendilerine katlr. Altnc göe
urar ve meleklerden baka bir vekil daha alrlar. Sonra, düzenleme iini

tamamlamak için unsurlara inerler. Böylelikle kalan alt melek onlarla

iner vc ikinci ve dier göklerdeki vekillerden dier eyleri alrlar. Bunla-

rn hepsi, el-Alîm ve el-Hakîm’in izniyle bu âlemi yaratmak için topla-

nr.
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Cinler âleminin yaratl tamamlanp yaps yetkinletiinde. Ruh

emir âleminden kendisine yönelir ve bu surete ruh üfler. Onun varly-

la da bu surete hayat yaylr. Böylece bu varlk, üzerinde yaratld bu

yaratla göre kendisini var edenin hamdini ve övgüsünü dile getirici

olarak bilfiil var olur. Bu esnada, onda sebebini ve kime kar olduunu

bilmedii bir büyüklük ve izzet duygusu vardr. Kime kar olduunu

bilmiyordr, çünkü doalar âleminde kendisinden baka yaratlm bir

kimse yokturrBöylece cin âlemi, üstünlüü konusunda srarc, kendisini

var edenin Rablii karsnda ise mütevaz bir kul olarak kalr. Rabbine

kar tevazu içinde kul olmas, yaratlndaki özellikten dolaydr ve bu

durum, Âdem’in yaratlna kadar sürmütür. Cinler Âdem’in suretini

gördüklerinde, içlerinden birisine -ki ad Hâris’tir- doasndan kaynak-

lanan nefret baskn gelmi, bu Âdem suretini gördüü için yüzü öfke-

den kzarmtr. Onun öfkesi hemcinslerince görülmü, onlar da Hâ-
A

ris’te gördükleri tasa ve üzüntü nedeniyle kendisini knamtr. Adem’in

bilinen durumu gerçekletiinde ise Hâris, içinde Âdem’e kar duydu-

u eyi ortaya çkartm, yaratcsnn Âdem’e secde etmekle ilgili emri-

ne uymam, kendi yaratlyla Âdem’e kar büyüklenmi, aslyla ifti-

har etmi ve Allah’n her eyi kendisinden yaratt suyun gücünün sr-

rn anlayamamtr. Üstelik cinlerin hayat da farknda olmasalar bile

sudandr.

Anlay sahibi isen Allah’n u emrini düün: 'Ar’ su üzerindeydi .’444

Binaenaleyh Ar ve ihtiva ettii bütün yaratklar, su ile hayat bulmu-

tur. Baka bir ayette ise ‘her ey O’nun övgüsünü tespih eder
'445 buyurur:

Ayette ey kelimesi belirsiz geknitir ve sadece diri olan tespih edebilir.

Hasen bir hadiste Hz. Peygamber’in öyle buyurduu bildirilmitir:

‘Melekler ‘Rabbimiz! Ateten daha güçlü bir ey yarattn m? 3

diye sor-

mu, Allah ‘Evet! Suyu yarattm’ demi. Böylece Allah suyu ateten da-

ha güçlü yapmtr. Cinlerin yaratlnda bulunan hava unsuru atele

tutumasayd, hiç kukusuz cinler Âdemoullarndan daha güçlü olur-

du. Çünkü hava unsuru sudan daha güçlüdür. Melekler bu hadisin de-

vamnda öyle demi: ‘Ya Rabbi! Havadan daha güçlü bir ey yarattn

m? Allah, ‘Evet Âdcmolunu yarattm’ demitir. Böylece Allah insann

yaratln havadan, suyu ateten daha güçlü yaratmtr. Ate cinlerde-

ki en büyük unsur olduu gibi su da insandaki en büyük unsurdur. Al-

lah eytan hakknda öyle demitir: ‘eytann hilesi pek zayftr.
,446

Böyle-
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ce Allah eytana hiçbir güç nispet etmemi, Msr soylusunun kadnlar

hakknda söyledii ‘sizin hileniz pek büyüktür’**7
ifadesini ise ne yalanla-

m ne de reddetmitir. Bununla beraber kadnn akl erkein aklndan

daha zayftr. Çünkü kadnlar ‘akl ve din bakmndan eksiktir.’ Kadnlar

hakknda böyle denilirken erkein gücü hakknda ne düünürsün?

Bunun nedeni udur: ki unsur, yani su ve toprak mizacna baskn

olduu için insann yaratl, ileri aratrma, düünme, soukkanllkla

hareket etme ve bam sonunu hesaba katma özelliine sahiptir. Böyle-

ce isa akl bol bir varlk olmutur. Çünkü toprak, onu sabit mtar ve

direnç kazandrr, su ise yumuatr ve akkan yapar. Cinler ise böyle

deildir. Çünkü onun akln insann durumunda olduu gibi bu ekilde

tutacak bir unsur yoktur. Bu nedenle, bir kii zayf düünceli ve ahmak

olduunda öyle denilir: Falan kt akll ve görülerinde isabetsizdir. Kt
akll olmak, cinlerin özelliidir; akllarnn ktl ve düüncelerindeki

istikrarszlk nedeniyle onlar, hidayet yolundan sapmlardr. Bu neden-

le eytan öyle demitir: ‘Ben ondan daha hayrlym.'**8 Kt akll olmas

nedeniyle o, bilgisizlii ve edepsizlii birletirmitir.

(lk eytan)

Cinlerden isyankâr olanlar eytan olmutur. eytan, Allah’n rah-

metinden uzaklatrlm kimse demektir. Allah’n huzurundan kovulup

‘eytan’ diye isimlendirilen ilk cin, Hâris’tir. Allah onu iblis yapm,
baka bir ifadeyle onu rahmetinden, rahmeti ondan uzaklatmmtr.

Bütün eytanlar, ondan ayrmtr. Aralarmdan Hâme b. Elham b.

Lakîs b. blis gibi iman edenler, mümin cinlere katlr, inançszl üze-

rinde kalanlar ise eytan olur. Bu husus, din bilginleri arasnda görü
ayrlnn bulunduu bir konudur. Onlarn bir ksm ‘eytan asla Müs-

lüman olamaz’ diye iddia ederek Hz. Peygamber’in eytan -ki onunla

beraberdi ve kendisiyle görevlendirilmi eytandr- hakkndaki ‘Allah

bana ona kar yardm etmi ve Müslüman olmutur’ hadisini tevil et-
1

mitir. Burada kelime esleme-eslemu eklinde okunmutur. Söz konusu

bilginler, ikinci okunuu ‘ben ondan kurtuldum’, yani o bana ulaamaz

diye tevil etmitir. Farkl düünen bilgin grubu da bunu tevil etmi ve

esleme ifadesini boyun emek atlanmda yorumlamtr. Buna göre an-

lam, düman olmakla beraber eytann Hz. Pcygamber’e boyun edii-
dir. Hz. Peygamber ‘eytanm bana ancak iyiyi emreder’ demitir. Bu
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durum Allah’n zorlamas ve peygamberini korumasmdan kaynaklanr.

Baka bir görü sahibi ise öyle demitir: ‘Burada esleme, Allah’a iman

etti demektir.’ Nitekim bize göre kâfir de Müslüman ve mümin olur.

Kukusuz doru ve en uygun yorum budur.

nsanlarn çou Hâris’in ilk cin olduunu iddia edip, insanlar için

Âdem mesabesinde bulunduunu zanneder. Hâlbuki bize göre gerçek

böyle deildir. Aksine Hâris cinlerden birisidir ve onlarn içinde insan

türünde Âdem mesabesinde olan ilk cin baka birisidir. Bu nedenle Al-

lah öyle buyurur: ‘blis secde etmedi; n cinlerdendi .’449 Yani yaratlmlarn

bu smfmdand. Nitekim Kabil de insan türündendi ve Allah onun yaz-

gsn bedbaht yazmtr. Dolaysyla Kabil insanlar arasnda ilk bedbaht

olduu gibi blis de cinlerden ilk bedbahttr. Cinlerden olan eytanlarn

Cehennemdeki azab, genellikle scakla deil iddetli soukla olacaktr.

Bazen eytan atele de azap görürken Âdemoullarmn azabnn çou
atele olacaktr.

Bir gün velilerden bir meczupla karlatm. Gözlerinden ya akar-

ken insanlara öyle diyordu: ‘Cehennemi enle dolduracam MS0 ayetini sa-

dece blis ile snrl saymaynz. Bunun yerine. Haklan blis’e yönelik

‘senden’ ifadesinde size dönük iaretini düününüz. Çünkü blis ateten

yaratlmtr, böylece -Allah’n laneti ona olsun- kendi aslna döner. b-
lis atele azap görse bile, (insan için) atele piirilmek daha ar bir

azaptr. Saknnz!’

Bu veli, cehennemin sadece ateten olduunu düünmü ve cehen-

nemin scaklk ve souklua verilmi bir isim olduunu unutmutu.

Cehennem ad scaklk ve soukluundan gelir. Ayrca cehâme nedeniy-

le cehennem diye isimlendirilmitir, çünkü cehennemin görüntüsü çir-

kindir. Cehâme yamurunu brakm bulut demektir. Yamur ise Al-

lah’n rahmetidir. Allah buluttan yamurunu giderdiinde, ona cehâm

ismi verilmitir, çünkü rahmet -ki yamurdur- ondan ayrlmtr. Ayn
ekilde Allah rahmetini Cehennem’den de uzaklatrm, böylelikle ce-

hennem kötü görünümlü olmutur. Cehennem diye isimlendirilmesinin

baka bir nedeni de dibinin derinliidir. Bir kuyunun dibi çok derin ise

ona rukyetü cühnâm (dipsiz kuyu) denilir.
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Kendi admza ve bütün müminler için cehennemden emniyet

içinde olmay büyük Allah’tan istiyoruz. Bu bölümden bu kadar kâfi-

dir.

***

ONUNCU BÖLÜM
Mülk Devri ve Onda lk Ayrlann Bilinmesi

Onda lk Meydana Gelen ve Ondan Ayrlan lk ey Ondan
Ayrlan lk eyin Yeri Neyle Dolmutur? Hükümdar

Gelene Kadar Allah’n Bu Memleketi Hazrlamas. Fetret

Dönemi olan Hz. sa ile Hz. Muhammed Arasndaki
a

Alemin Mertebesi nedir?

Mülkün varl olmasayd, Melik (hükümdar) bilinmezdi

Kendisiyle nitelendii nitelik de olmazd -

Mülk devri ona kesin kanttr; bunun için

Uçlan kesimi ve böylece ortaya çkm
Sonu balangc gibi olmu

Balangc ise geçmi bir öncüdendi

Mühür ile yetkinleince, onunla var oldu

Hükümdarlar; Allah adna hüküm süren bir efendi olarak

Yaratan’ bir lütuf olarak ona verdi bilgisini:

Olacan ve olmu da bitmi olann bilgisini

(Bütün Peygamberler Hz. Muhammed’in Elçileridir)

Bilmelisin ki, Allah seni desteklesin: Bir rivayette Hz. Peygam-

berim öyle söyledii bildirilmitir:
cBen Âdemoullamm efendisiyim,

yine de bununla iftihar etmem. 5 Baka bir rivayette ise fahr yerine fahz
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zikredilmitir. Fahz yanl bir ey ile böbürlenmek demektir. Sahih-i

Müslim’de ‘Ben kyamet günü insanlarn efendisiyim’ hadisi aktarlr.

Böylelikle Hz. Peygamber adna efendilik ve beer cinsinden bütün

peygamberlere kar üstünlük sabittir. Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Âdem su ve toprak arasnda iken ben peygamberdim.’ Böylecc Hz.

Peygamber bu konuda bir bilgiye sahip olduuna iaret etmektedir. Al-

lah beeri bedenleri yaratmazdan önce -ruh iken- kendisine mertebesini

bildirmitir. Nitekim Allah bedenlerini yaratmazdan önce Âdemoulla-

rndan söz almt. Her ümmete kendi cinsinden bir tank gönderdiin-

de -ki, söz konusu tanklar peygamberlerdir- Allah bizleri de onlarla be-

raber ümmetlerine tank yapmakla o tank olan peygamberlere katm-
A,

tr. Böylelikle Adem’den son peygambere kadar âlemdeki bütün pey-

gamberler Hz. Muhammed’i vekilleri olmutur.

Hz. Peygamber bu makam çeitli tarzlarda açklamtr. Bunlardan

birisi ‘Musa yaasayd bana uymaktan baka yapacak bir ey bulamazd’

anlamndaki hadistir. Âhir zamanda Meryem olu sa’nm iniine dair

,ise öyle buyurur: ‘sa bize bizden imamlk eder.’ Baka bir anlatmla,

bizim içimizde Peygamberimizin sünnetiyle hüküm verir. ‘Haç krar ve

domuzu öldürür.’ Muhammed (a.s) Âdem zamannda peygamber ola-

rak gönderilmi olsayd, bütün peygamberler ve insanlar görünüte de

onun eriatnn hükmü altnda olurdu. Bu nedenle hiçbir peygamber

umumî gönderilmemitir. Hz. Muhammed hükümdar ve efendidir.

Ondan baka her peygamber, belirli bir topluma gönderilmi, dolaysy-

la kendisinden baka peygamberlerden hiç birisinin risâleti genel ol-

mam. Hz. Âdem’in devrinden Muhammed’in devrine, oradan kya-

met vaktine kadar her dönem, Hz. Muhammed’in mülküdür. O
ahirette bütün peygamberlerden üstün olduu gibi sahih bir rivayette

efendilii de hükme balanmtr.

(Hz. Peygamber Manevî Olarak Bütün Peygamberler ve Elçilerle

Beraberdir)

Hz. Muhammed’in ruhaniyeti, bütün nebi ve peygamberlerin ru-

haniyetiyle beraberdir. Böylecc, peygamber olarak var olduklar dö-

nemde getirdikleri ya da hüküm olarak ortaya koyduklar eriat ve ilim-

lerde onlara yardm bu pak ruhtan gelir. Hz. Peygamber’in ruhaniyetini

dier peygamberlere elik etmesine örnek olarak (sahabeden) Hz. Ali
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veya Muaz’n devrinde Hz. Peygamberin de var olmas ya da lyas, H-
zr ve âhir zamanda Hz. Muhammed’in yerleik eriatyla hüküm ver-

mek üzere Ümmet-i Muhammed içinde ortaya çknda Hz. sa’y ve-

rebiliriz. Fakat Hz. Peygamber duyu âleminde (dier peygamberler-

den) daha önce var olmad için, her eriat kendisini getiren peygam-

bere nispet edilmitir. Hâlbuki her eriatd varl olmasa bile farknda

olunmayan yönden gerçekte Hz. Muhammed’in eriatdr. Nitekim

imdi de Hz. Muhammed’in d varl olmad gibi Hz. sa’nn inip

de onun eriatyla hüküm verecei vakitte de olmayacaktr.

Hz. Peygamber’in eriat ile Allah’n bütün eriatlar geçersizleme-

sine (nesh) gelince, bu geçersizletirme önceki eriatlar onun eriat

olmaktan çkartmaz. Çünkü nesh edilenin de bize getirdii eriat oldu-

u konusunda hemfikir olmamzla birlikte, Allah Kur’an ve Sünnette

kendisine indirilen eriatnda bize neshi, (hükmü yürürlükten kaldrma)

göstermitir. Böylece sonra gelenle öncekini nesh etmi, bu sayede

Kur’an ve Sünnetteki nesh, Hz. Peygamber’in eriatnn önceki eriatla-

r nesh etmesinin onlar onun eriat olmaktan çkartmayacana dikka-

timizi çekmitir. Bu meyanda, Hz. sa’nn âhir zamanda gelii ve kendi

eriatna ya da döneminde yerleik eriata göre deil de, o gün yerleik

olan Muhammedi eriata göre hüküm vermesi, günümüzde artk hiçbir

peygamberin hükmünün kalmadna kanttr. Bununla beraber Hz.

Peygamber’in geçmi eriatlardan onayladklar, kendi eriatnda mev-

cuttur. Buna, küçülerek elleriyle cizye verdikleri sürece ehl-i kitabn hali

de dâhildir. Çünkü eriatn hükmü, hallere göredir.

(Hz. Peygamber’in Âdemoullanndan Üstünlüü)

Bütün bunlar, Hz. Peygamber’in bütün Âdemouliannn hüküm-

dar ve efendisi, önceki peygamberlerin ise onun mülkü ve kendisine

uyanlar, söz konusu mülkte hükümran olanlarn ise Hz. Peygamber’in

vekili ve naibi olduunu gösterir.

öyle bir itiraz yöneitilebilir:
£

Hz. Peygamber beni peygamberler-

den üstün tutmaynz’ buyurur. Buna öyle yant veririz: Biz onu üstün

tutmuyoruz, bilakis Allah onu üstün tutmutur. Çünkü bu bizimle ilgili

deildir. Kur’an, peygamberleri zikrederken
'

Onlar Allah’n hidayet ver-

dii kimselerdir, sen de onlarn hidayetlerine uyl
HSl buyurur: Bu dorudur,

çünkü Allah onlarn hidayederi demitir. Onlarn hidayetleri, Al-
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lah’tandr ve Hz. Peygamber’n eriatdr. Baka bir ifadeyle, vekilin

mesabesindeki önceki peygamberlerin kendisiyle geldikleri dini uygu-

lama hususunda kendi eriatna uy. ‘Onda ayrma gitmeyiniz.’ Allah

Hz. Peygamber’e yönelik olarak ‘onlara uy’ dememitir. ‘Onda ayrma

gitmeyiniz’ ayetinde ise eriadarn birliine dikkat çekilir. Baka bir

ayette brahim'in milletine (dinine) uyunuzMi2 buyurur ki, millet din de-

mektir. u halde Hz. Peygamber dine uymakla memurdur. Din ise Al-

lah karndandr, bakasnn katndan deildir.

Hz. Peygamber’n u ifadesine baknz! ‘Musa yaam olsayd bana

uymaktan baka yapacak bir ey bulamazd.’ Böylece Hz. Peygamber

uymay kendisine izafe etmi, ona ise peygamberlere deil dine ve pey-

gamberlerin hidayetine uymak emredilmitir. Çünkü en büyük imam

hazr iken her hangi bir vekilin hükmü olamaz. Artk hüküm, imamn-

dr. Büyük imam bulunmadnda vekiller onun yasalarna göre hüküm

verir. u halde (Hz. Peygamber), görünür ve görünmez olarak hüküm

sahibi en büyük imamdr.

(Allah Ehlinin Kamdan)

Biz bu bilgi ve uyanlar kendi kefinden bu mertebeyi bilmeyen ve

Allah’n kendi nefsinden bunu öretmedii kimseyi meseleye sndr-

mak için ortaya koyuyoruz. Allah ehline gelince, onlar bizim ifade etti-

imiz görütedir. Kukusuz bu konuda nefislerinde Allah katndan ke-

sin kantlar ortaya çkmtr. Ortaya koyduumuz hususlarda pek çok

ihtimal tasavvur edilebilir. Fakat Hzr vb. gibi bilgiyi Allah’tan alan

kimselerin tecrübesinde bu durum, iin kendinde bulunduu hale göre

deil, lâfzlarn ilk konuluundaki gücüne döner. Çünkü insan bir söz

söyler ve meselâ o sözün içermi olduu anlamlardan tek birisini kaste-

debilir. Bu söz konuann kastetmedii bir ekilde yorumlandnda ise

hiç kukusuz yorumcu, konuann maksadna isabet etmemi olsa bile

lâfzn gücünün verdii bir anlam yorumlamtr.

Baknz! Sahabe ‘man edip imanlarna zulüm kartrmayanlar’453

ayetinde nasl güçlükle karlam? Kur’an zulüm kelimesini belirsiz

zikretmi, bu nedenle sahabe öyle demitir: Hangimiz imanna zulüm

kartrmam? te bu sahabe -ki onlar Kur’an’n kendi dillerinde indi-

rilmi olduu Araplardr- Hakkn ayetten neyi kastettiini anlayama-

mtr. Onlarn yorumu dilde mümkündür ve yadrganamaz. Bunun
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üzerine Hz. Peygamber öyle demi: ‘ sizin zannettiiniz gibi deil-

dir. Allah burada zulüm ile öüt verirken Hz. Lokman’n oluna söyle-

diini kastetmitir. ‘Allah’a irk koma, kukusuz irk en büyük zulüm-

dür .’454 O halde bu örnekte kelimenin gücü, her çeit zulmü içerdii

halde söyleyenin maksad sadece belirli ve özel bir zulümdür. Aym e-

kilde, burada Âdemoullannn Hz. Peygamber’in mülkü vc topluluu

olduuna dair ortaya koyduumuz bilgi, keif bakmndan kast edilen

anlamdadr. Bu durum, ayette geçen zulmün onu söyleyenin maksadna

göre özel anlamda irk olmasna benzer. Bu nedenle bir söz hakkndaki

yorumlar hallerin karinesiyle güçlenir. Çünkü karineler, konuann

amaçlad snrl anlam (dierlerinden) ayrt eder. Peki, kendi katnda

lâhî kef ve ledünni bilgi (Allah’n katnda olan bilgi) bulunan kiinin

durumunu kim tasavvur edebilir ki?

nsafl-akll kiinin bu grubun verdii bilgiyi kabul etmesi gerekir.

Onlar, bu konuda doru söylemise akll insann onlarn sözlerini ka-

bul etmesi, hüsn-ü zan yerine geçer. Aynca söz konusu kii, iin kendi-

liindeki durumunu reddetmedii için, onlara kar insafl davranm

olur. Doru söylememilerse bu durum, kabul edene bir zarar vermez.

Bilakis kesin bilgileri olmad bir konuya dalmayp, öyle bir meselenin

bilgisini Allah’a havale ederek rubûbiyete hakkn verdikleri için, kabul

edenler bundan yine yararlanr. Çünkü Allah’n velilerine söylemi ol-

duu ey ihtimal dahilinde bir ey ise onu kabul etmek, her bakmdan

daha dorudur.

te bu, mülk devri hakknda vardmz görütür. Bizden baka

söz gelii mam Ebu’l-Kasun b. el-Kas, Hal'u’n-na‘leyn
>

inde ayn görü-

ü dile getirmitir. Biz bu düünceyi onun olundan aktardk ve o

sûfîlerin büyülderindendi. Onun feyiz ald eyhi, Maribin en büyük

pirlerinden Lübleii bn Halil idi. Biz ise zikrettiimiz her konuda lâfz-

larn tad yorumlara deil, Allah’n o konuda bize ulatrd bilgile-

re dayanyoruz. Baz ifadelerde bütün ihtimaller konuan tarafndan

kastedilmi olabilir ki biz de onlar dile getiriyoruz.

Mülk devresi, Âdem’den Hz. Muhammed zamanna kadar Allah’n

insann yaratlnda ortaya çkan bu lâhî hükümlerle hazrlam olduu

tertiplerdir. Böylece onlar, efendi halifenin halifeleri olmutur. Beerî

bedenlerden ilk ortaya çkan, Âdem idi. Âdem, bu cinsin ilk babasdr.
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nsan türünün dier babalar ise bu bölümden sonra zikredilecektir -

Allah’n izniyle.

Âdem bu cinsten Allah’n hükmü ile ortaya çkan ilk varlktr. Fa-

kat onun ortaya çk, daha önce de ifade ettiimiz gibi Hz. Peygam-

beri vekil olmas yönündendir. Sonra Allah ondan ikinci babamz ç-

kartm ve onu anne diye isimlendirmitir. Bu birinci baba, ondan bir

derece üstün olmutur, çünkü onun asldr. Allah, ihsann kendi elinde

olduuna ve bu ii birinci babann özü gerei gerektirmediine dikkat

çekmek için mülk devrindeki vekilleri baladyla bitirdi. Allah sa’y

Meryem’den yaratm, böylece Meryem Âdem, sa ise Havva mesabesi-

ne inmitir. Dii erkekten meydana geldii gibi erkek de diiden mey-

dana gelmitir. Böylece Allah, Havva annesiz var olduu gibi çocuu

da babasz yaratarak baladyla bitirmitir. Bu nedenle sa ve Havva

iki karde olduu gibi Âdem ve Meryem de onlarn iki babas olmutur.

‘Allah katnda sa’nn durumu Âdem’in durumu gibidir.’ Burada

benzetme, annesinin masumiyetinde sa için bir kant yapmas nedeniy-

le erkek babann yoksunluunda gerçeklemitir. Havva'nn sa’ya ben-

zetilmesi söz konusu olmamtr. Çünkü kadn çocuun tanma mahal-

li olduu için, suçlamaya konu olabilir. Çünkü o doum için yaratlm

mahaldir. Hâlbuki erkek doum için bir mahal deildir. Burada kant-

lardan kastedilen ey, kukularn ortadan kaldrlmasdr. Havva’nn
A

Adem’den yaratlnda herhangi bir karklk meydana gelmez. Çünkü

Âdem kendisinden meydana gelen doum için bir mahal deildi. Bu

durum, ancak kendisinde Âdem’in varl, yaratl ve kendisinden bir

eyin yaratlnn sabit olduu kimse için bir delil olabilir. Babasz ço-

cuk bilinen bir ey olmad gibi anasz çocuk da bilinen bir ey deil-

dir. O halde benzerlik, anlam bakmndan, sa’nn Havva gibi olmas-

dr. Fakat inkarc bu meseleye itiraz yöneltebilir. Çünkü kadn, daha

önce söylediimiz gibi kendisinden doan ey için bir mahaldir ve bu

nedenle suçlanabilir. Bu nedenle genellikle mümkün olabilecek bir ey-

den Meryem’in masumluunu kandamak için benzetme Âdem’e ya-

plmtr. O halde sa’nn bir baba olmakszn Meryem’den domas,

Havva’nn bir ana olmakszn Âdem’den meydana gelmesi gibidir ki sa

ikinci babadr.
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Havva Âdem’den ayrldnda Allah Âdem’deki boluu Havva’ya

kar cinsel arzu duygusuyla doldurdu (tamir etti, onard); Üreme ve

çoalmann gerçeklemesi için bu arzuyla Havva ile birlemitir. Çkan

hava, çk esnasnda Havva’nn bedeni oldu. Çünkü âlemde boluk

yoktur. Bu havaî parça, Havva’nn ahsiyetiyle ald yerini talep etmi,

Allah da Âdem’i o yeri talep için hareket ettirmi, onun Havva ile ma-

mur olduunu görmü ve ona yaklamtr. Âdem Havva’y kucaklad-

nda Havva hamile kalm, böylece nesilleri meydana getirmitir. Bu

dürüm insanlk ve dier canllarda doal bir alkanlk olarak kalmtr.

Fakat (gerçek) insan, toplayc kelime ve alemin suretidir ve âlemde

bulunan her ey onun parçasdr. Gerçek insan tek bana âlemin parças

deildir. Bu ayrlmann ve bu ilk ayrlann yaratl sebebi, özel tür olan

cinste türde üe ünsiyet isteidir. Böylece cisimler âleminde bu doal

kaynama ile Yüce Kalem ve Korunmu Levha arasndaki ilikiye ben-

zeyen bir iliki meydana gelir. Bu ikisi, lk Akl ve Tümel Nefs olarak

ifade edilmitir. Yüce Kalem dediinde, yazara ve yazma maksadna

yüklediin iareti düünürsen, Allah’n u ifadesinin anlamn kavrarsn:

‘Allah Âdem’i kendi suretine göre yaratt.’

Ayrca, arî Teâlâ’mn eyann var edilmesinde kün (ol) hakkndaki

ifadesini de anlayabilirsin. Kur’an, iki öncül mesabesindeki iki harfi ge-

tirmitir. Kün vesilesi ile meydana gelen ey ise sonuçtur. Bu iki harf,

gözüken harflerdir. ki öncül arasnda ba olan üçüncü harf ise kün ke-

limesinde gizlidir. Bu gizli harf, iki sakin harf bir araya geldii için dü-

en Vav harfidir. Buna benzer ekilde, kadn ve erkek de birletiinde

(erkeklii temsü eden) kalemin görünen bir varl kalmaz. Böylece

Âdem’in meni aktarmas görünmez, çünkü o, bir srdr. Bu nedenle

cinsel iliki dilde sr kelimesiyle ifade edilir. Allah öyle buyurur: Takat

onlarla sr olarak sözlemeyin.’ Ayn ekilde, erkek kadna suyunu boal-

trken, her ikisi de hareketten düer. Böylece kalemin gizlenmesi müm-
kün olduu gibi, kün kelimesinden üçüncü harf de iki sakin harf nede-

niyle dümütür. Bü üçüncü harf Vardr. Çünkü ötre -ki ötre zamme-

nin yetkinliidir- harekesinden meydana geldii için yücelik ona aittir.

Vav, illet harflerinden birisidir.

Zikrettiimiz bu husus, mülk özellikle insanlardan ibaret ise geçer-

lidir. Kutsî bir hadiste ‘Ey Muhammedi Sen olmasaydn göü, yeri,
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cenneti ve cehennemi yaratmazdm’ -ki buna Allah’n dndaki her ey
eklenmitir- buyrulmu olmas nedeniyle, baz bilginlerin iddia ettii

gibi Hz. Peygamber’in Hakkn dndaki her’ eye efendi olmasna bak-

tmzda, ilk var olandan-ki o ilk akldr- bu devir ilk ayrlan ey tümel

nefs olmu iken son varlktan -ki o Âdem’dir- ayrlan son kii Havva

olmutur. Çünkü insan âlemdeki son varlk cinsidir. öyle ki, âlemde

alt cins, her cinsin altnda türler ve türlerin altnda da türler vardr. Bi-

incisi hayvandr. Böylece mülk tamamlanm, düzenlenmi ve dengeye

kavumutur. Altncs ise insan cinsi olmutur. nsan bu memleket üze-

rinde halifedir.

nsan, uygunluk ve bilkuvve olarak deil, gerçek anlamda bilfiil

imam olmas nedeniyle sonunda var olmutur. (Hz. Peygamber’in) ha-

kikati var olduunda, yönetici, sultan ve kendisine baklan varlk olarak

var olmutur. Allah bedeninin yaratl geciktiinde onun adna vekiller

yarara. lk vekili ve halifesi ise Âdem idi. Sonra, insan cinsinde üreme

ve çoalma meydana gelmi, Allah Hz. Muhammed’in temiz bedenine

ulancaya kadar her zamanda ve her devirde halifeler yaratmtr. Hz.

Peygamber’in bedeni ise güçlü bir güne gibi ortaya çkmtr. Artk bü-

tün klar onun keskin nuruna dâhil olmu, bütün hükümler onun

hükmünde gizlenmi ve bütün eriadar ona boyun emi, daha önce

gizli olan efendilii ortaya çkmtr. Binaenaleyh Hz. Peygamber ‘ilk,

son, zahir, bâtn ve her eyi bilendir.’ Çünkü Hz. Peygamber öyle bu-

yurur: ‘Bana cevâmiu’l-kelim verilmitir.’ Rabbinin ise öyle buyurdu-

unu bildirmitir: ‘Rabbim iki eliyle omuzlarmn arasna vurdu ve

parmaklarnn serinliini gösümde hissettim. Böylece öncekilerin ve

sonrakilerin ilmini örendim.’ Bu sayede Hz. Peygamber, Hakkn u
ayette bildirmi olduu lâhî nispederle ahlaklanabilmitir, ‘0 ilktir, son-

dur, zahirdir, bâtndr ve her eyi bilendir**

Söz konusu ayet, içinde ‘insanlar için menfaatler bulunan ve güçlü’

ei-Hadîd (demir) suresinde gelmitir. Bu nedenle Hz. Peygamber klç-

la ve âlemlere rahmet olarak gönderilmitir.

Her ne ki bir eyden ayrlr, o ey, ayn zamanda ayrld eyi imar

edendir. Daha önce âlemde boluk olmadn belirtmitik. Böylece ay-

rlan ey ayrld yeri gölgesiyle doldurur. Çünkü onun ayrla



Onikinci Ksm 397

dorudur. Ik ise gözükmek demektir. Ayrlan kendi zat ilen kar-

snda,durduunda gölgesi çkar ve ayrlma yerini doldurur, dolaysyla

ayrld eyden yoksun kalmaz. Böylelikle o, bir yandan kendisine do-
ru aslndan ayrld eyce görülürken, öte yandan ayrld ey tarafn-

dan görülür.

Bu durum airin su msrayla dile getirdii âlemdir:

Her mekânda seni mevcut gördüm.

Âlemin srlarndan birisi udur: Her durumda Rabbine ibadeti ye-

rine getirsin diye, sonradan var olmu her eyin Allah’a secde eden bir

gölgesi vardr. Söz konusu ey. Hakka itaatkâr olabilecei gibi O’nun

emrine isyankâr da olabilir. Hakkn emrine uyanlardan ise böyle birinin

varl ve gölgesi eit; Hakkn emrine uymayanlar söz konusu oldu-

unda ise gölgesi Allah’a itaat etmede onun vekilidir. Allah öyle buyu-

rur:
‘
Gölgeleri de sabah akam (uzanp ksalarak O’na secde etmektedir-

ler™

Hükümdar yeryüzünde Allah’n gölgesidir. Çünkü dünya âleminde

etkisi olan bütün lâhî isimlerin suretleriyle zuhur eder. Ar ise ahirette

Allah’n gölgesidir. Gölgeler ise madde ve manada, kendisinden ortaya

çktklar surete tabidir. Duyusal gölge eksiktir; o manevî bir surete ait

manevî gölge gücüne sahip deildir. Çünkü duyusal gölge snrl bir'

k çartrr. Bunun nedeni, duyudaki snrllk, darlk ve genilikten

yoksunluktur. Bu nedenle manevî gölgeye eriatta yer alm olan ‘Hü-

kümdar Allah’n yeryüzündeki halifesidir’ ifadesiyle dikkat çektik. Böy-

lelikle gölgelerin mekânlar imar ettii anlalmtr. te konu ile ilgili

meselelerin bir ksmn zikrettik. Söz uzamasn diye, bu konuya dalma-

dk. Zikrettiklerimiz selim anlay sahibi ise düünen kimseler için ye-

terlidir. Müahede sahibi, bilen ve daha üstünüyle ilgüenen veya düük
olandan uzak duran kimseler için anlattklarmz bir hatrlatmadr. Böy-

lece o, bu bölümü incelerken zikrettiimiz eylere bavurur.
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VASIL

(Fetret Ehlinin Mertebeleri)

Hz. Isa ile Hz. Muhammed arasndaki döneme gelince, bu dö-

nemde yaayanlar, fetret ehli’dir. Onlar bilgileri olsa da olmasa da ken-

dilerine tecelli eden lâhî isimlere göre farkl mertebelerde bulunur.

Bu meyanda fetret ehlinin bir ksm, düüncesi vesilesiyle kalbine

tecelli ettiinde Hakk birlemi dr. Bu kii, delil sahibidir ve dolaysyla

düüncesinin katlmas nedeniyle olula karm bir bilgiye dayanr. Bu

ksm Kuss b. Saîde vb. gibi tek bana bir ümmet olarak diriltilecek

kimselerden oluur. Kuss b. Saîde bir konumasnda belirttiimiz husu-

sa delâlet eden eyler söylemi, yaratlmlar ve onlar üzerinde düün-

düünü zikretmitir ki fikir derken kastettiimiz budur.

Fetret ehlinin bir ksm, Allah’ kalbinde bulduu bir nur sayesinde

birleycnlerdir. Bu grup söz konusu nuru kendisinden uzaklatrmad

gibi o nur düünme, akl yürütme, inceleme ve tümevarm olmakszn

kalbine gelmitir. Dolaysyla onlar, her hangi bir olu ile kanmakszn

duru bir nura sahiptir.

Fetret ehlinin bir ksm, nefsine ilham edilip feraset nurunun gücü

ve saf inanc nedeniyle srr’nn duruluu sayesinde kefinden Hz. Mu-

hammed’in mertebesini, onun efendiliini ve risâletinin Hz. Âdem za-

manndan kendi zamanna kadar bâtnî olarak sürdüünü örenir. Böy-

lece görmeden '‘kendi tankl ve Rabbinden bir delile sahip olarak
*57 ona

iman eder. Bu duruma u ayette iaret edilmitir; ‘Rabbinden bir delil

üzerine olan kimse.’ Söz konusu kii, kendisine gösterilen eyin doru-

luu sayesinde kalbinden ona tanklk eder. Bu gruptaki insanlar kya-

met günü Allah’n saknd kimseler arasnda ve Hz. Muhammed’in

bânnî (peygamberliinde) diriltilir.

Fetret ehlinin bir ksm, Yahudileen ya da Hristiyanlaan ya da

brahim’in dinine uyan kimseler gibi, önceki gerçek bir dine uyanlardr.

Ya da, kendisi nebilerden (kendisine özgü eriat olan peygamber) ol-

duu halde, Allah’n elçilerinin belirli bir grubu Allah’a davet ettiklerini

örenmi ya da bu durum kendisine bildirilmi, o da söz konusu elçile-
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re uymu, iman etmi, yollarndan gitmi, peygamberin yasakladm

kendisine haram saym ve onun eriatna göre Allah'a kulluk etmitir.

Bununla beraber, o peygamber kendisine gönderilmemi olduu için

bütün bunlar yapmas bir yükümlülük deildir. Bu gruptaki kii, kya-

met günü kendisine uyduu kimseyle beraber diriltilecek, görünüte

onun zümresine katlacaktr. Çünkü onun inand peygamberin eriata

görünürde ortaya çkmtr.

Onlardan bir ksm ise peygamberlerin kitaplarnda Hz. Muham-

med’in üstünlüünü, dinini ve ona uyanlarn ödülünü örenmi, ona

inanm, önceki bir peygamberin dinine girmese de ilim yoluyla Hz.

Muhammed’i tasdik etmi ve güzel ahlâka uymutur. te bu kii Hz.

Muhammed’e inananlar içinde diriltilecektir; ancak amel sahiplerinin

içinde deil ona zahirî peygamberliinde inananlar içinde.

Fetret ehlinin bir ksm, kendi peygamberine inanm, Hz. Mu-

hammed’in peygamberliine de yetimi ve ona da inanmtr. Dolay-

syla bu gruptakilerin iki ödülü vardr.

te bu gruplarn hepsi Allah katnda mutlu insanlardr.

Bir ksm ise ta’til
458

fikrini benimsemi, eksik akimdan hareketle

herhangi bir varl kabul etmemitir. Bu eksiklik, onun zannma göre,

gücünün zirvesidir. Çünkü mizacnda bakasna göre zayflk vardr.

Bir ksm ise kendi düüncesinden deil, (bakasn) taklit ederek

ta’til’i benimsemitir. Böyle bir insan her bakmdan bedbahttr.

Bir ksm, doru yoldan sapt teorik düüncesinden hareketle irk

komu, bununla beraber gücü ölçüsünde gayretini sarf etmitir. Bir

ksm ise teorik düüncesinin imkânlarm tüketmeden Allah’a irk ko-

mutur. Bu kii de, bedbahttr.

Bir ksm, bakasn taklit ederek Allah'a irk komutur ki, o da

bedbahttr. Bir ksm, gücünün sonuna kadar kulland teorik düün-

cesiyle ispat ettikten sonra ta’til fikrini benimsemi, bir ksm düünce-

sini veya taklidi tam tüketmeden, ispat etmeden ta’til fikrini benimse-

mitir. te o da bedbahttr.

Bütün bunlar, bu bölümde zikrettiimiz fetret dilinin snuflardr.



400 Fütuhât- Mekkiyye I

ON BRNC BÖLÜM
Etkin Babalarmzn ve Edilgen Analarmzn Bilinmesi

Ben tertemiz ruhlarn babalarnn oluyum

Ve unsurlara ait nefislerin analarnn olu

Ruh ve cisim arasnda olan bizim mazharmzd

Kucaklama ve kazlarla birleme esnasnda

Ben bir’den deilim ki onu birleyeyim

Bilakis bir babalar ve analar topluluundanm (onlar'dan meyda-

na geldim)

Onlar ilâh'a aittir; durumlarm incelendiinde

Tpk araçlar vastasyla eya yapan bir sanatkâr gibi

Fiil marangoza nispet edilir , araçlara deil

Yaratklarn Rabbi de bizi ite böyle yaratt

Var edenin birliini söylerken ahs hakldr

Nedenleri ispat edite de kii hakldr

Araçlara baktnda, uzar gider

Zat’a varncaya kadar ‘ondan, ondan ’ kalb

Yaratan’a baktnda ise -ki o bizi var etmi

Onun birliini ifade ederiz, topluluu deil

:

Ben tek hakikat olarak domuum, yalnz bama

Bütün insanlar ise nedenlerin çocuklardr

(Babalk, Analk, Peygamberlik)

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Bu âlemden maksat, insann

-ki o imamdr- varl olunca, baba ve anneleri ona tamlama yapp ulvî

babalarmz ve süflî analarmz dedik. Her etkin baba, her edilgen ana-

dr. te bu, bu konudaki ilkedir.

Bu etkilenmeden ana ve baba arasnda meydana gelen ey, oul ve

ürün diye isimlendirilir. Ayn ekilde, bilgileri ortaya çkartmada anlam-

lar da böyledir. Bilgileri ortaya çkartmak, ancak iki öncül sayesinde

gerçekleebilir. Bu öncüllerin birisi, her ikisinde tekrarlanan tek terim
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vastasyla dier öncülle birleir. Bu tek terim iki öncül arasndaki ba-

dr. te bu da manevî nikâh, aralarnda meydana gelen netice ise elde

edilmek istenilen eydir. Bu meyanda bütün ruhlar baba, doa ise ba-

kalama ve deimelerin mahalli olduu için anadr. Bu ruhlarn unsur-

lara yönelmesiyle de -ki onlar bakalama ve dönümeye konu olan un-

surlardr- onlarda ürünler ortaya çkar. Söz konusu ürünler, madenler,

bitkiler, hayvan ve cindir. nsan ise onlarn en yetkinidir.

te bizim eriatmz da bütün tümel hakikatlere
459 göre cereyan et-

tii için en yetkin eriat olarak gelmitir. (Onu getirene), cevâmiu’l-

kelim verilmi, evlenmeyi dört ile snrlam, anlamaya dayanan nikâh

tarzyla dörtten fazlasn yasaklamtr. Bu yasaa cariye dâhü deildir,

onu, baz bilim adamlarnn ileri sürdüü beinci unsurun karlnda
mubah saymtr.

Doa âlemindeki unsurlar da dörttür. Ulvî âlemin bu dört unsurla

birlemesiyle Allah onlarda meydana gelen eyleri yaratr.

nsanlar, bu konuda alt görü ileri sürmütür: Bir grup bu dört

unsurdan her birisinin kendi bana asl olduunu iddia etmi, baka bir

grup, ate unsurunun asl olduunu iddia etmitir. Ondan younlaan

ey, hava olmu, havadan younlaan,ey, su* sudan younlaan ise top-

rak olmutur. Baka bir grup ise hava unsurunun asl olduunu iddia

etmitir. Buna göre, havadan snan ksm ate, younlaan taraf su ol-

mutur. Bir grup ise su unsurunun asl olduunu iddia etmi, baka bir

grup, toprak unsurunun asl olduunu iddia etmitir. Bir grup ise asim

bu dört unsurdan birisi olmayan beinci bir ey olduunu iddia etmi-

tir. Söz konusu ey, bizim cariye mesabesinde kabul emimizdir. Böy-

lelikle eriatmz, bütün görüleri kendisine katmak için evlilikte en yet-

kin görüleri içermitir.

Beinci asl kabul eden görü bizce doru olandr ve o doa diye

isimlendirilir. Çünkü doa tek bir manadr; ate unsuru ve bütün dier

unsurlar ondan meydana gelmitir. Bu balamda öyle denilir. Ate un-

suru doadandr ve onunla ayn deildir.

Doann dört unsurun ayn olan bir toplam saylmas mümkün
deildir. Çünkü baz unsurlar, dierini bütünüyle ittii gibi bir ksm
belirli bir durumla dierini iter. Örnein ate ve su her yönden birbirle-

rini iter. Hava ve toprak da böyledir. Bu nedenle Allah, onlar varlkta
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bir hikmete göre sralamtr. Böylece deimeler meydana gelir. Birbi-

rini iten iki unsur, yan yana gelseydi, dönümek mümkün olmaz ve

Hakkn ortaya koyduu hikmet geçersizleirdi. Allah havay ate unsu-

runun ardna yerletirmitir; bu ikisini birletiren ise scaklktr. Su ise

havay takip eder, o ikisini birletiren yalktr. Toprak ise suyu takip

eder, onlar birletiren soukluktur.

u halde dönütüren baba, dönüen ana, dönüme birleme, dö-

nümenin kendisine olduu ey ise çocuktur. Konuan baba, duyan an-

ne ve konuma birlemedir. Konuann söylediini duyann anlayn-

dan meydana gelen ey ise çocuktur.

Her baba ulvîdir, çünkü o etkindir; her anne süflidir, çünkü o

edilgendir. Aralarndaki belirli her bant, birleme ve yöneli, her ne-

tice çocuktur. te, buradan konuan kiinin kalkmasn istediine söy-

ledii ‘kalk’ sözü anlalr. Böylece kalkmas istenilen kii ‘kalk
5 sözünün

etkisiyle ayaa kalkar. Duyan kalkmaz ise -ki duyan annedir- söz sonuç-

suz kalmtr. Sonuçsuz kaldnda ise sözü duyan bu halde anne deil-

dir.

(Birinci Baba, Birinci Ana, Birinci Nikâh)

Bu bölüm analara tahsis edilmitir. Bu balamda ulvî babalarn ilki

malumdur; süflî analarn ilki ise mümkünün dta bulunmayan eylii-

dir. lk nikâh, (var olmay) emretme sözüyle mümkünün hakikatine

yönelmektir. lk oul, belirttiimiz söz konusu eyliin var olmasdr.

te bu babadr ve babalk sirayet etmitir. Bu ilk ana da annelie

sirayet etmi, bu birleme ise her eye sirayet etmitir. Sonuç ise hakika-

ti ortaya çkan her eyde kesintisiz süreklidir. te bu, tarafmzdan bü-

tün zerrelere yaylan nikâh diye isimlendirilmitir. Söylediimiz konuya

kant olarak Allah öyle buyurur: ‘Bir eyin olmasn istediimizde ona sö-

zümüz ‘ol’dur, o da olur .’460

Bizim bu konuda kymetli, kolay ulalmayan bir kitabmz vardr.

Basiretli insan onu anlayamayaca gibi zaten kör olan hiç anlayamaz.

Bu meselenin ayrntlarn ve lâhî isimlerin yönelilerini görmü olsay-

dn, hiç kukusuz büyük bir i görmü, hayrere düüren yüce bir ma-

kam müahede etmi olurdun. Allah’ ve O’nu güzel yaratmasn bi-

lenler, soyutlanm kimselerdir.
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(Tümel Akl, Tümel Neft)

Ey dost! Senin parlak anlayna, doru bakna birinci-sirayet

eden baba’y-ki o merfulukta, mansup ve mecrirlukta bütün isimlerin

tabi olduu en büyük toplayc ve hükmü sirayet eden isimdir- ardn-

dan bütün oullarda diilik bantsna sirayet eden son anay göster-

dikten sonra, imdi de Allah tarafndan konulmu sebepler olan baba ve

annelerin onlarn duyusal ve manevî -meru^ nikâh ile -ki böylece oul-

lar helâl oul olur- ilikilerini zikredeceiz. Ardndan, yaratl amaç-

lanm ilk varlk olan insann çoalna ulaacam.

lk Akl ~ki o yaratlm ilk varlktr- Yüce Kalem’dir ve onunla bir-

likte baka bir yaratlm yoktur. lk Akl Hakkn Korunmu Levha’y

ondan yaratmas itibaryla edilgendir. Bu durum cisimler âleminde

Havva’nn Âdem’den meydana geliine benzer. Böylece Levha bu lâhî

Yüce Kalem’in kendisinde yazacaklarna ve Hakkn kendisine delil yap-

t eyleri göstermek üzere konulmu harflerin çizgileri için bir mevzi

ve yer olmutur. Böylece Korunmu Levha, baka bir eyden çkan ilk

varlktr.

eriatta öyle bildirilmitir: ‘Allah’n yaratt ilk ey Kalemdir,

sonra Levhay yaratmtr. Allah Kaleme ‘yaz’ demi, Kalem öyle de-

mi: Ne yazaym? Allah ona ‘Sen yaz, ben sana yazdracam’ demitir.

Bunun üzerine Kalem Hakkn yazdrd eyleri Levha’ya yazmtr.

Hakkn yazdrdktan ise kyamet gününe kadar yarataca varlklarna

dair bilgisidir.’

Kalem ile Levha arasnda manevî ve akledilir bir birleme, duyusal

ve görülür bir eser vardr. Bize göre harflerle amel etmek, buradan kay-

naklanr. Levhaya braklm eser, diinin rahminde meydana gelen f-
kran su gibidir. Yazdan ortaya çkan harflere braklm anlamlar ise

cisimlerine braklm çocuklarn ruhlarna benzer. Anla! Allah hakk

söyler ve doruya ulatnr.

Allah, (bilgiyi) kendisinden alan ve O’nu tespih eden bu Levha’ya

her ne vahyedecek ise vahyetmitir. Onun Allah’ tespihini, Allah’n bil-

dirdii ve kendisine gelen eylere kulam açt kimse anlayabilir. Ni-

tekim Hz. Peygamberin ve yanndaki sahabesinin kulan, Hz. Pey-

gamberin temiz ve pak avucundaki talarn tespihini alglamak için aç-

mtr. Burada kulan açt dedik, çünkü talar Allah’n onlar yarat-



404 Fütuhât- Mekkiyye I

t günden beri Yaratclarnn övgüsünü tespih etmekteydi. O halde

âdetin almas, tan tespihinde deil, onun kulakla alglanmasndadr.

Ardndan, Allah korunmu Levha’da iki nitelik yaratt: Bilgi ve ey-

lem. Sandn sureti marangozun fiili vesilesiyle göze göründüü gibi

eylem niteliiyle âlemin suretleri Levha’dan meydana gelir. O halde,

marangoz yapclk özelliiyle surcderi verir. Suretler de iki ksmdr.

Birinci ksm, duyual-göriilen surederdir. Bunlar cisimler, ekiller,

renkler ve olular gibi duyusal düzlemde onlara bitien eylerdir. Dier

ksm ise duyusal olmayan mancvî-görünmcyen surederdir. Bunlar, 011-

lardaki bilgi, marifet ve iradelerdir. Bu iki nitelik sayesinde zuhur eden

sureder zuhur etmitir. O halde bilme/öretme nitelii babadr, çünkü

o etkindir. Yapclk ise anadr, çünkü o edilgendir. Zikrettiimiz suret-

ler ondan meydana gelmitir.

Çünkü mühendis-marangoz, iini bilen, fakat iyi yapamayan insan

ise bilgisini marangozluu iyi yapan birisine aktarr. Bu durumda akta--

rm nikâh, mühendisin sözü baba, dinleyenin alglamas anadr. Ardn-

dan dinleyenin bilgisi ikinci baba, uzuvlar ana haline gelir. öyle de di-

yebilirsin: Mühendis baba, yapc -ki o marangozdur- mühendisin ken-

disine aktard eye kulak vermesi bakmndan anadr. Mühendis onda

etkin olduunda, kukusuz kendi gücünde bulunan eyi marangozun

nefsine indirir. Mühendisin aktarmndan marangozun derununda orta-

ya çkan ve hayalinde bilfiil olarak meydana gelen suret ise mühendisin

söylediini anlamasnn dourduu çocuktur. Sonra marangoz iini ya-

par. Bu durumda o, marangozluun anas mesabesindeki ahapta âleder

maharetiyle babadr. Söz konusu âlcderle nikâh ve suyun indirilmesi

(burada mühendisten örendii bilgilerin uygulanmas kastedilmekte-

dir) gerçekleir. Suyun indirilmesi, keserle vurmann ya da testereyle

kesmenin ya da amaçlanan sureti ina etmek için biçilmi parçadaki her

kesme, ayrma, birletirme ileminin eseridir. Böylelikle, yaplan ey söz

gelimi sandk ise -ki o dorulan çocuktur- dta duyuya görünür hale

gelir- ...
Babalar, analar, oullar ve üremenin aamalarnda bulunan haki-

kaderi de bu ekilde anlayabilirsiniz! Amel niteliine sahip olmayan her

baba, bu yönden baba deildir. Hatta bilgili olup söz ve iaretle anla-

mann gerçeklemesi için aktarma aracndan yoksun ise -ki böyle bir in-
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san amel sahibi deildir- bütün yönlerden baba deildir. Öyle birisi,

zihninde meydana gelen bilgiler için bir anadr. u var ki (gerçekte ba-

ba olan söz konusu anada) ceninde ruh yaratlmam ya da ana kanun-

da ölmü, böylece anann doas onu atm ve varl ortaya çkmam-
tr.

"

(Tümel Doa ve Hebâ)

Mümkünlerden ikinci baba’nn (tümel nefs) mâhiyetini ve onun

Yüce Kalem karsnda ikinci ana olduunu örendin. En yüce ruhsal

aktarmdan ona aktarlan ey doa ve hebâdr. Böylece Tümel Nefs ikiz

douran ilk ana idi. Önce Doa, ardndan Hebâ domutur. Böylece

Doa ve Hebâ, ana-babalar bir karde ve kz kardetir. Doa Hebâ’y

nikâhlanm, bu ilikiden tümel cismin sureti domutur. Tümel Cisim,

ortaya çkan ilk cisimdi. Böylece, bir ürünü olduu için Doa baba,

Heba ana oldu. Çünkü ürün onda ortaya çkmtr. Netice ise cisim ol-

du. Sonra, âlemde dourganlk, el-Ukletü’l-Müstevfiz’de. zikrettiimiz

belirli bir düzen içinde topraa indirildi. O kitapta bu bölüme smaya-
cak -çünkü bu kitaptaki amacmz özetlemedir- geni açklamalar vardr.

Biz merkez’i benimsiyor deiliz, sadece unsurlarn sonluluunu ve

en büyük olann en küçüü çekeceini dile getiriyoruz. Bu nedenle bu-

har ve atein yüksee çkmak, ta ve benzeri eylerin ise aa inmek is-

tediini gözlemleriz. Böylece yönler farkllamtr. Bu durum, her iki-

sinden dorusal olarak meydana gelir. Baka bir ifadeyle, yüksei ve

aay istemek, iki unsurdan ortaya çkar.

Merkez fikrini benimseyen öyle der: Merkez, unsurlarn kendisini

talep ettii akledilir-gizli bir durumdur. Toprak olmasayd onun ilevini

su yerine getirir, su olmasayd onun yerini toprak alr, toprak olmasayd

hava alr, hava olmasayd ate onun yerini alrd. Gerçek bu kiinin id-

dia ettii gibi olsayd, buharn aaya doru gittiini gözlemlerdik.

Hâlbuki duyu bunun tersini söylüyor. Biz bu meseleyi el-Merkez isimli

kitabmzda açkladk -ki o ince bir kitaptr.

Merkezi kimi kitaplarmzda zikrettiimize göre, burada onu çev-

renin kendisinden meydana geldii dairelerdeki nokta tarznda ortaya

koyacaz. Bizim bu bahisteki maksadmz, lâhî bilgi ve nispetlerle ilgi-

li eylerdir. Çünkü noktadan çevreye çkan çizgiler nispederin eitlii
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nedeniyle eittir. Dolaysyla burada bir derecelenme söz konusu deil-

dir. Derecelenme söz konusu olsayd, iistün olanm eksikliine yol açar-

d, Hâlbuki gerçek öyle deildir. Biz, en güçlü olanm en zayf olana

hükmettiine dikkat çekmek için, merkezi en büyük unsurun mahalli

yapak ve kendisine iaret ederek onu el-Ukletü’l-Müstevfiz isimli kitab-

mzda zikrettik.

Allah bu yüce felekleri' yaratp birinci felek vastasyla günleri var

etmi, onu sabit yldzlarn bulunduu ikinci felek ile gözlere göstermi-

tir. Sonra, unsurlar toprak, su, hava ve ate olarak yaratm, gökleri

yedi tabaka olarak düzenlemi, onlar ayrm, baka bir ifadeyle duman

halindeyken dürülmü olan her bir göü ayrtrmör. Ardndan yer-

yüzünü yedi yere bölmü. Birinci gök birinci yere, ikinci gök ikinci yere

aittir vs. Allah akan yldzlar be olarak yaratt. Her gökte bir gezegen,

ardndan ay ve günei yaratt.

Günein yaratlmasyla, günde gece ve gündüz meydana geldi.

Gerçi daha önce gün mevcut idi. Allah bu günün yansm yeryüzü ahali-

si için gündüz -ki o günein doumundan baana kadar olan süredir-,

dier yansm ise gece yapa. Gece günein batnmdan doumuna kadar

olan süredir. Gün ise her ikisinin toplamdr. Bu nedenle ‘Allah, gökle-

ri, yeri ve ikismin arasndaki eyleri alü günde yaratt.’ Çünkü gün,

burçlar feleinin var olmasyla mevcut olmutu. Günler bizce bilinen

günlerdir. Allah ayette. ‘Ar’ ve Kürsü’yü yaratt’ dememi, ‘Gökleri ve

yeri alt günde yaratt
’*61 buyurmutur. Burçlar felei bir kez döndüün-

de, ite o, Allah’n gökleri ve yeri kendisinde yaratt gündür. Ardn-

dan Allah, günlerin deil günein varl nezdinde gece ve gündüzü ya-

ram.

Burçlar feleine ilien eksilme ve arta, baka bir ifadeyle saatlerde

deil gece ve gündüzde meydana gelen eksilme ve artmaya gelince, -

çünkü saatler her zaman yirmi dört saattir- bunun nedeni, günein

burçlarn mntkasna girmesidir. Burçlar, bize nispetle eimlidir. Gü-

ne herhangi bir yerde yüksek menzilde bulunursa gün uzar, aa
menzillere girdiinde ise gün ksalr. Burada ‘herhangi bir yerde’ dedik,

çünkü bize göre gece uzadnda bakalar içii gün uzar. Böylece güne

onlara göre yüce menzillerde, bize göre ise aa menzillerdedir. Bize

göre gündüz ksaldnda, belirttiimiz nedenle onlara göre gece uzar.
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Gün ise ayn gündür ve artmadan ve eksilmeden yirmi dört saattir. Gü-

ne, itidal noktasnda ise gece ve gündüz uzamaz ve eksilmez.

te günün hakikati budur. Bununla birlikte sadece gündüzü terim

olarak gün diye isimlendirebiliriz. Anla!

(Zaman ve Hakkn leri)

Allah gece ve gündüzden ibaret olan bu zaman bir gün yapt. u
halde zaman gündür ve gece ve gündüz zamanda mevcuttur. Allah o

ikisini kendilerinde meydana getirdii eylerin baba ve annesi yapm-
tr. Nitekim Allah öyle buyurur:

4
Gece gündüzü örter.*

6* Bu ifade,

Âdem için buyurduu ‘‘Adem Havva'y kucakladnda, Havva hamile kal-

d*63 ifadesine benzer. O halde, gece gündüzü örtündüünde, gece ba-

ba, gündüz anadr. Allah’n gündüzde meydana getirdii her ey, kad-

nn dourduu çocuklar mesabesindedir. Gündüz geceyi örttüünde,

gündüz baba, gece ise annedir. Böylece Allah’n gecede meydana getir-

dii iler, annenin dourduu çocuklar mesabesindedir.

Bu konuyu ‘O her gün bir itedir
*64 ayetinden soz ederken Kitabu’-

e’n adl kitabmzn bir bölümünde açkladk. -Allah unutturmazsa- bu

kitapta da günlerin bilinmesi hakknda yararl bir bölüm gelecektir.

Allah öyle buyurur:
4
Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye .’ Böylece

gece ve gündüz arasndaki evlilik ilikisini daha fazla açklamtr. ‘
Onlar

için bir delil gecedir. Ondan gündüzü çkartrz*61 ayeti ile de, gecenin

gündüzün annesi olduunu ve çocuun annesinden domasn ya da y-

lann derisinden syrlmas gibi kendisinden çktnda gündüzün gece-

den meydana geldiini açklamnr. Böylece gündüz gecenin içerdii

baka bir âlemde dodu. Baba ise zikrettiimiz gündür. Bu meseleyi,

ez~Zaman ve Mârifetû’d-dehr adl (Zaman ve Dehr’in bilinmesi) kitab-

mzda açkladk. O halde bu gece ve gündüz, bir açdan baba bir açdan

annedir. Allah’n unsurlar âleminde onlarn etkisiyle meydana getirdii

türeyenler ise daha önce belirttiimiz gibi gece ve gündüzün oullan

diye adlandrlr.

Allah oluu kabul eden âlemin bütün cisimlerini ina ettiinde,

dünya göünün bandan yerin içine kadar olan yeri doa, bakalama

ve bakalamalar vesilesiyle meydana gelen varlklarn ortaya çk âlemi

yapm, onu ana mesabesine yerletirmitir. Dünya göünün feleinin



408 Fütuhât- Mekkiyye I

bandan son felee kadar olan ksm ise baba yapm, onlarda menziller

belirlemi^ sabit ve gezegen yldzlarla onlar süslemitir. Gezegen olan-

lar, sabitlerde dolar. Sabit ve gezegen ise Aziz Allah’n takdirine göre

kuatc felekte dolar. Bunun delili, Msr bölgesindeki baz piramitle-

rin yapm tarihinin zikredildii bir yaztta ‘Nesre yldz aslanda iken in-

a edildi’ ifadesinin görülmesidir. imdi ise onun olakta bulunduu

kesindir ve biz onu böyle alglarz. Ayrca bu durum, sabit feleklerin

burçlar feleinde dolatna da delildir. Allah ay hakknda öyle der:

‘Aya menziller takdir ettik.’** Gezegenler hakknda ise ‘Her birisi bir felek-

te yüzer
’407 buyurur: Baka bir ayette ise ‘Güne kendisi için belirlenen yere

akar*** buyurur: Burada kelime ‘la-müstekar leha (onun durduu yer

yoktur)’ eklinde de okunmutur ve her iki okunu arasnda gerçekte

bir ztlk yoktur. Sonra öyle buyurur: ‘Bu azz ve her eyi bilenin tak-

diridir.’ Ay hakkndaki ‘Ona mendiller takdir etmitir’ ayetine baklr.

Baka bir ayette ise öyle buyrulur:
‘Güne aya yetiemez, gece de gündü-

zü geçmez, her birisi birfelekte yüzer .*409 Yani dairesel bir eyde dönerler.

Allah gezegenler diye isimlendirilen bu nurlar için unsurlara ulaan

nlar yaratt. Onlarn unsurlara ulamas, babalarn analarla birleme-

sinin yerini tutar. Allah,, bu aydnlk nlarn dört unsura ulamas vesi-

lesiyle, doa âleminden duyuda gördüümüz oluanlar yaratr. Bu un-

surlar, o nlar için eriatmzdaki dört kadn mesabesindedir. Bize göre

ancak erî bir sözleme varsa nikâh geçerli olabildii gibi ayn ekilde

Allah her göe emrini vahyetmitir (emir akit yerini alr). Emrin gökle-

re inmesi de bu vahiydendir. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Emir arala-

rna iner.*
70 Burada kast edilen lâhî emirdir.

Bu ayetin yorumunda pek çok sr vardr ki, onlar bu bölümde ia-

ret ettiimiz meselelere yakndr. bn Abbas’m ayetin yorumu hakknda

öyle söyledii rivayet edilir: ‘Onu yonmlasaydm, kâfir olduumu

söylerdiniz.’ Baka bir rivayette ise ‘beni talardnz’ denilir. Çünkü on-

lar Kur’an ayederinin srlarndandr. Allah öyle buyurur: ‘O yedi göü

yaratm, yeri de onlar gibi yaratmtr.’ (Ardndan öyle demi: ‘Emir

aralarna iner.*471 Sonra tamamlam, açklam ve öyle demitir:
‘
Böyle

-

ce Allah’n her eye kadir olduunu örenirsiniz
’472 Bu, daha önce zikretti-

imiz eylem niteÜiyle Allah’n ikinci babada amel ve bilgi özelliini

yaratm olmasdr. Çünkü yaratmaya güç yetirebilmek eylemdir.
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Sonra, Allah ifadesini tamamlam ve öyle buyurmutur: ‘Allah her

eyi bilgice kuatmtr Biz ona bilgi özellii diye iaret ettik. Allah

onu (ilk akldan) çkan-Tümel Nefs olan ikinci babaya vermitir. u
halde Allah yarattn bilen, yaratmak istediine güç yetirendir ve ya-,

ratmasna bir engel yoktur. Böylece ‘emir, gök ve yer arasna iner.’ Bu

durum anne ve baba arasnda ortaya çkan çocua benzer.

(Gezegenlerin Iklan ve Dört Unsura Bitimeleri)

Göksel felein hareketinden meydana gelen gezegenlerin klarnn
unsurlara bitimesine gelince -ki unsurlar türeyen bütün eylerin anas-

dr-, Hak onu cennet ehlinin cennette ayn anda bütün e ve cariyeleriy-

le duyusal bir tarzda cinsel ilikiye girebilmelerinin örnei yapmtr,

Nitekim bu birlemeler de duyusaldr. Bu balamda bir geciktirme ve

öne alma olmakszn, erkek arzulad zaman bir anda bütün eleriyle

bedensel ve duyusal bir tarzda cinsel iliki kurabilir. Bu iliki, (cinsel

uzvun) girmesi ve bundan kaynaklanan özel hazr bulunmasyla gerçek-

leir. te bu daimi nimet ve lâhî iktidar(n kamt)dr.

Akl, düünme (fikir) yetenei yönünden bu hakikati alglayamaz,

lâkin Hakkn diledii kullarnn kalbindeki baka bir güç vastasyla alg-

layabilir. Nitekim cennette suretler çars vardr: Kul bir sureti arzula-

dnda, ona girer. Nitekim dünyada da ruh, bize göre ekilden ekle

girer. Cisim olsa bile, Allah burada ona bu gücü vermitir: ‘Allah her

eye kadirdir.’

Cennet çars hadisini Ebû sa Tirmizî el-Musannefin de zikret-

mitir, oraya baklabilir.

Bu nuranî klar dört unsura bititiinde, bu cinsel birlemeden

Allah’n belirledii türeyenler meydana gelir. Böylelikle türeyen eyler,

babalar ile -ki onlar felekler ve yüce nurlardr- analar arasnda meydana

gelir. Analar ise doarm süflî unsurlardr. Bunlardan unsurlara ulaan

klar cinsel birleme, feleklerin hareketleri ve nurlarn dönmesi ise bir-

letirici hareket haline gelmitir. Unsurlarn harekeden ise doumla or-

taya çkan çocuu meydana getirmek için kadnn doum vaktine ben-

zer. Çocuk, bu unsurlarda gözle görülen maden, bitki, hayvan, cin ve

insan gibi türeyenlerin surederidir.
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Dilediine güç yetiren Allah münezzehtir. Ondan baka ilâh yok-

tur. Her eyin Rabbi ve hükümdardr.

Allah öyle buyurur: ‘Bana ve ana babana ükret.*™ Dostum! En

yakn baba ve en yakn anne ve bunlarn arasndaki anne-babalara va-

rncaya kadar, anne ve babalarnn kim olduu sana bildirildi: En yakn

baban, somut varlnn ortaya çkmasn salayan kimse olduu gibi

sana en yakn anne de böyledir. Ebeveyninin mutlu olaca ve sevinece-

i teekkür ve övgün, onlan sahiplerine ve Yaratclarna nispet edip fiili

kendilerinden düürmen ve onu (seni meydana getirme fiilini) her eyin

yaratcs olan sahibine ait görmendir. Böyle yaptnda, bu fiilinle ebe-

veynini mutlu etmi olursun. Bu mutluluu onlara salamak anne ba-

balara teekkürün ta kendisidir. Bunu yapmaz ve Allah’ unutursan,

kendilerine ükretmemi ve onlara ükretmekle ilgili Allah’n emrini

tutmamsn demektir.

Çünkü Allah ‘bana ükret’ demi ve O’nun ilk ve öncelikli sebep

olduunu örenmen için kendisini önce zikretmitir. Ardndan kendi-

sine atf yaparak ‘ve anne babana’ demitir. Anne baba, vesileleriyle

Hakkn seni yaratt sebeplerdir. Böylece sebepleri Allah’a nispet eder-

sin ve sebeplerin senin üzerindeki iyilii tesir deil, özellikle varlk ön-

celii olur. Çünkü gerçekte (kendilerinden) ortaya çkan eserlerin varl-

nn sebepleri olsalar bile, onlarn etkileri yoktur. Bu kadar ile anne ve

babann iyilii gerçeklemi, buna karn senden onlara ükretmen is-

tenmi, Hak onlar kendin ve sahip olduun eyler için tesirde deil,

senden önce gelmede kendi yerine koymutur. Fakat u artla ki, ‘Rab-

binin ibadetine hiç kimseyi ortak koma.’

Allah’a hamd edip ‘Rabbimiz ve yüce babalarmzn ve süfli anala-

rmzn Rabbi dediimde’, benim bunu söylemem ile bütün Âdemoul-

lannn bunu söylemesi arasnda hiçbir fark yoktur. Dolaysyla ana ve

babalarn ortaya koymak için Âdem ve Havva’dan kendi zamanna ka-

dar bizzat belirli bir ahsa hitap etmiyoruz. Bizim amacmz, insann

yapsdr. Böylece, bu övgü ile unsurlar âleminden, doa ve insan âle-

minden meydana gelmi her eyin mütercimi oldum. Ardndan etken

ve edilgin arasmda meydana gelmi her eye vekil olma derecesine yük-

selirim ve bütün dillerle Allah’ överim, bütün yüzlerle ona yönelirim.

Böylece ödülümüz, Allah katndan bu tümel makamdandr.



Onikinci Ksm 41i

Bir eyhim ‘Bize ve Allah’n iyi kullarna selâm olsun’ veya ‘Size se-

lâm olsun’ dediimde öyle demiti: ‘Bir yoldama selâm verdiinde,

Allah’n yeryüzünde ve gökteki ölü ve diri bütün iyi kullarn akima ge-

tir. Çünkü selâmn bu makamdan sana iade edilir. Selâmnn ulat
Hakka yakn her melek veya temiz ruh, mutlaka selâmm alr. Selâm bir

duadr. Böylece duan kabul edilir ve kurtulua erersin. Allah’n heybe-

tinde kendisini kaybetmi, O’nunla ilgilenip kendinden geçmi kulla-

rndan birisine selâmn ulamadnda -Hâlbuki bu genel ifadenle onla-

ra da selâm verdin, -onlar adna selâmn Allah alr. Hakkn selâmn

almas, sana eref olarak yeter. Keke kimse verdiin selâm duymasayd

da, Hak onlarn yerine selâmn alsayd. Böyle bir ey senin adna daha

büyük eref olurdu!’

Allah Yahya’y ereflendirmek için öyle demitir: ‘Doduu, öldüü

ve diri olarak diriltiîecei gün ona selâm olsun.*
75 Bu bir ihsan ve bildirim

selâmdr. Peki, Hakku enirini yerine getiren kimsenin adna ald zo-

runlu selâm hakknda ne söylenebilir? Farzlarn ödülü, hakknda ‘do-

duu gün ona selâm olsun’ denilen kimse için faziletlerin ödülünden

daha büyüktür. Böylece Allah onun için iki iyilii birletirmitir.

Allah’n bize salât (rahmet, Allah size salât eder) kendiliinden

gerçeklemitir. Selâmnn ise salât gibi, kendiliinden gerçekleip ger-

çeklemedii hakknda bir rivayet bana ulamad. Bu konuda kendisine

bir ey aktarlp onu örenen kimsenin, bildii o rivayeti Allah’n bize

salât etmesinin yanma katmas boynunun borcudur. Böyle yaparsa bu

bilgi, müminler için bir müjde, benim bu kitabm için de bir eref olur.

Allah yardmc ve baarya ulatrandr. Ondan baka Rab yoktur.

(Doal Babalar ve Doal Analar)

Doal baba ve annelere gelince, biz onlar zikretmedik. Onlar hak-

knda genel bir husus zikredelim:

Onlar iki anne ve babadr. ki baba, iki fail, iki ana ise iki edilgen

dir. Onlardan meydana gelen ey ise o ikisinin ürünüdür. u halde s-

caklk ve soukluk fail, slaklk ve kuruluk edilgendir. Scaklk kurulukla

birlemi, ate unsurunu ortaya çkartmlardr. Scaklk slaklkla bir-

lemi, hava unsurunu meydana getirmilerdir. Sonra soukluk yalkla

birlemi, su unsurunu meydana getirmilerdir. Soukluk kurulukla bir-
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lemi, toprak unsurunu meydana getirmilerdir. Böylelikle ürünlerde

baba ve annelerin hakikatleri meydana geldi.

Bu balamda ate, scak-kuru olmutur. Scakl baba, kuruluu

ise ana yönündendir. Hava scak ve yatr; scakl baba yönünden,

yal ana yönündendir. Su, souk ve ya olmu; soukluu baba, ya-

l ise ana yönündendir.

Scaklk ve soukluk bilgiden, yalk ve kuruluk ise iradedendir.

Bu, unsurlarn var oluta üâhî ilimle ilikileridir. Onlardan meydana ge-

len ey ise kudrettendir. Ardndan bu unsurlarda üreme meydana gel-

mitir. Çünkü onlar, ulvî nurlarn babalar için annedir; yoksa bu du-

rum onlarn baba olmalar yönünden gerçeklemez. Bununla beraber

babalk onlarda mevcuttur.

Kukusuz babalk ve oulluun görelik ve bantlardan olduunu

bildirmitik. Baba, olu olduu bir babann oludur. Çocuk ise babas

olduu bir çocuun babasdr. Ayn ey nispetlerin hükümlerinde de

böyledir. Oraya baknz!

Allah baarya erdirendir, O’ndan baka Rab yoktur.

Kuruluk scaklktan, yalk soukluktan meydana geldii için, ya-

lk ve kuruluk hakknda ‘onlar edilgendir’ dedik ve bu nedenle her ikisi-

ni unsurlar için ana saydk. Scaklk ve soukluk iki fail olduu için, on-

lar unsurlar için baba saydk. Sanat bir sanatçnn var olmasn gerekti-

rir ve bu zorunludur. Edilgen, özü gerei etkin olan talep eder, çünkü

onun nedeniyle edilgen olmutur. O’ndan dolay edilgen olmasayd,

edilgenlii ve etkiyi kabul etmez ve failin aksine müteessir (etkilenen,

edilgen) olmazd. Çünkü fail, iradesiyle i yapar. Dilerse yapar, bu du-

rumda fail diye isimlendirilir, dilerse yapmaz. Edilgen ise bu özellie

sahip deildir.

Bu nedenle Allah Kufan’da öyle buyurur -ki o Kur’an’m fasihlii

ve vecizliini gösteren bir ayettir-: ‘Kuru ya her ey apaçk kitaptadr *76

Burada Allah, edilgeni zikretmi ve scak ve souk dememitir. Bunun

nedeni udur: Doa bilimcilere göre yalk ve kuruluk, bir i sanatkârm

gerektirdii gibi, kendilerinden meydana geldikleri scaklk ve souklu-

u talep eder. Bu nedenle Kur’an asllarm zikretmeden o ikisini zikret-

ti. Bununla beraber ‘Her ey apaçk kitapta bulunur.’
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Allah, efendimiz Hz. Muhammed’e kendisinden baka hiç kimse-

nin ulaamad bilgileri ihsan etmitir. Nitekim Hz. Peygamber öyle

demitir: ‘Bana öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi öretildi.’ Bu ba-
lamda lâhî ilim, bütün ilimlerin asldr ve bütün ilimler ona döner.

Bu bölümün gerektirdii konulan son derece özet ve veciz bir e-

kilde ifade ettik. Çünkü bu konudaki uzunluk, niteliklerin zikri bahsin-

dedir. Asllar ise zikrettik ve ortaya koyduk. Allah doruyu söyler ve

doru yola ulatrr.

Fütuhât- Mekkiyye’nin on ikinci ksm bitmitir.





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ON ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Adyla

ONKNC BÖLÜM
Efendimiz Hz. Muhammed'in Feleinin Devrinin

Bilinmesi. Söz Konusu Devir, Efendilik Devridir.

'Zaman, Allah'n Kendisini Var Ettii

Gündeki Haline Dönmütür/

Dikkat tdiriz! Babam üzerine yemin ederim,

O hükümdar ve efendiydi

Adem su ve toprak arasnda dururken

O, Ebtahl Peygamber, Muhammed’dir

Onun yücelerde kadîm ve yeni bir övgüsü vardr

Sürenin sonunda mutluluk zamanyla gelmitir

Onun her asrda duraklan vard

Krlgan zaman için geldi, çatlam onarsn diye

Diller ve bilgiler ona sena etti

Bir ey istedi mi, aksi gerçeklemez

O iin oluta engelleyicisi olmaz

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Allah, kendi nezdinde bili

nen sürenin belirlenmesi için felein hareketinin varl vesilesiyle ruh
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lan bedenleri idare edici olarak zamanla snrlanm halde yaratt. Fele-

in hareketiyle zaman ilk yaratldnda, Allah yöneten ilk ruh olarak

Hz. Muhammed’in ruhunu yaratt. Sonra ruhlar feleklerin hareketleri

vesilesiyle (ondan) meydana çkmtr. Böylece Hz. Peygamberim ruhu

ehadet âleminde bulunmadan gayb âleminde var oldu. Allah ona pey-

gamberliini bildirmi, Âdem, Hz. Peygamberin buyurduu gibi he-

nüz ‘su ve toprak arasnda iken’ onu müjdelemitir. Zaman, Hz. Mu-

hammcd hakknda bedeninin var oluu ve ruhun onunla irtibat kurma-

sna el-Bâtn ismiyle ulamtr. (Bedeni var olup ruh ona bititiinde)

Bu esnada zamann hükmü, akta ez-Zâhir ismine geçti. Böylece Hz.

Muhammed cisim ve ruh olarak zatyla ortaya çkt. Balangçta pey-

gamberler vastasyla ortaya çkan bütün eriadarda hüküm bâtn ola-

rak ona ait iken artk zâhirde de hüküm kendisine ait oldu. Böylelikle,

arî tek ve O da eriatn sahibi olsa bile, iki ismin hükmü arasndaki

farkll açklamak için el-Bâtn isminin ortaya koyduu bütün eriada-

r ez-Zâhir isminin hükmüyle geçersiz kld.

Hz. Peygamber, ‘ben peygamber iken’ demi, ‘ben insan iken
5
veya

‘mevcut iken
5

dememitir. Peygamberlik ancak Allah katndan tespit

edilmi eriat vastasyla gerçekleebilir. Böylece Hz. Peygamber, kita-

bmzn baka bölümlerinde ortaya koyduumuz gibi bu dünyada vekil-

leri mesabesindeki peygamberlerin varlndan önce peygamber idi.

O halde zamann döngüsü, Hz. Peygamberin devrinin el-Bâtn

ismiyle bitip baka bir devrin ez-Zâhir ismiyle balam olmasndan iba-

rettir. Bu meyanda Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Zaman Allah’n ya-

ratt günkü haline döndü.

5 Bunun anlam udur: Hüküm, ilk devirde

bâtn olarak kendisine ait olduu gibi bu devirde zahirî olarak ona, ya-

ni Hz. Muhammed’e aittir. Hâlbuki ilk devrinde hüküm zâhirde Hz.

brahim’in, Hz. Musa'nn, Hz. sa’nn ve bütün dier nebi ve elçilerin

eriadar gibi eriatn nispet edildii kimselere aitti.

Peygamberler içinde zamandan dört yasak ay vardr: Bunlar Hûd,

Salih, uâyb ve Muhammed’dir (a.s). Bu peygamberlerin zamandan

benzerleri, Zü’l-kâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylardr. Araplar

aylarda kaydrma yaptklar için, haram ay helâl ay, helâl ise haram hali-

ne geldi. Hz. Peygamber gelmi ve zaman Allah’n kendisiyle yaratkla-

rnda hüküm verdii aslna döndürmütür. Böylelikle haram aylar, Al-
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Lah’n onlar yaratt tarzda belirlenmi, bu nedenle Hz. Peygamber

zahir dilde öyle demitir: ‘Kukusuz zaman Allah’n yaratt günkü

haline döndü.’ te zamann dönmesi böyledir. Allah Hz. Muhammed’i

daha önce belirttiimiz gibi beden ve ruh olarak ez-Zahir ismiyle izhar

etmi, önceki eriatndan Allah’n geçersiz klmak istediini geçersiz

klm, brakmak istediklerini brakmtr. Bu durum, esasla deil, özel-

likle hükümlerle ilgilidir.

Hz. Peygamber’in zuhuru mizâ (terazi) ile gerçeklemitir. Mizan

âlemdeki adalettir ve o itidal (denge) sahibidir. Çünkü onun doas, s-

caklk ve yalktr. Bu nedenle onun zuhuru, ahiret hükmünden olmu-

tur. Çünkü mizann hareketi, cennete, cehenneme girmekle ahirete biti-

iktir. Bu nedenle bu ümmetteki ilim, önceki ümmederdeki ilimlerden

daha çoktur. Hz. Muhammed’e de önceki ve sonraki ümmederin bilgisi

verildi. Çünkü mîzânn hakikari bunu gerektin-. Bu ümmet içinde ke-

if, önceki ümmederden daha hzldr. Bunun nedeni önceki ümmeder-

de soukluk ve kuruluun baskn olmasyd. Onlar zeki ve bilgin kimse-

ler olsa bile, Ümmet-i Muhammed’in devrinde insanlarn bulunduu

durumun aksine, zeki ve bilginler tek tek belli bireyler idi.

Bu ümmetin bütün geçmi milletlerin bilgilerini tercüme ettiini

görmez misin? Mütercim, söyleyenin lâfznn kastettii anlam bilmiyor

olsayd, ne mütercim olabilir, ne de yapn ie tercüme ad verilehilirdi.

Bu ümmet, önceki millederin ilimlerini örenmi ve öncekilerin sahip

olmad bilgiler kendilerine tahsis edilmitir. Bu nedenle Hz. Peygam-

ber u ifadesiyle buna dikkat çekti: ‘Ben öncekilerin ilimlerini ören-

dim.’ Söz konusu kimseler, önceki milletierdir. Sonra öyle eklemi:

‘Sonrakilerin ilmini de örendim.’ Bu ise öncekilerde bulunmayan ilim-

lerdir. Baka bir ifadeyle kast edilenler, kyamete kadar ümmetinin ö-
renecei ilimlerdir. Böylelikle Hz. Peygamber, bizim daha önce bu-

lunmayan bilgilere sahip olduumuzu bildirmitir. te bu, Hz. Pey-

gamber’in bizim lehimizdeki tankldr ki, bu konuda hakldr.

x
Kukusuz dünyada Hz. Peygamber’in ilimdeki efendilii sabit ol-

duu gibi ‘Musa yaasayd, bana uymaktan baka yapacak bir ey bula-

mazd’ diyerek hükümdeki efendilii de sabittir. Hz. Peygamber Hz.

sa’nn inmesi ve Müslümanlar içinde Kutian ile hüküm veriinde de

ayn eyi açklar. Böylelikle dünyada her yön ve anlam ile Hz. Peygam-
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berin efendilii geçerli olmutur. Sonra, Allah efaat kapsn açmasyla

kyamet gününde Hz. Peygamberim dier ihsanlar üzerindeki efendili-

ini de tespit etmitir. Kyamet günü efaat, sadece Hz. Peygamber’e

ait olacaktr. Hz. Peygamber, dier peygamber ve nebilerin efaat et-

meleri için de efaat edecektir. Evet! O, melekler için de efaat edecek-

tir. Böylece Allah, onun efaati vesilesiyle melek, resul, nebi ve mümin

gibi efaat hakk olan herkese efaat izni verecektir.

u halde Hz. Peygamber Allah’n izni ile ilk olarak efaat eden

kimse merhametlilerin en merhamedisi ise kyamet günü son efaat

eden olacaktr. er-Rahm ismi hiçbir hayr ilemeyenleri ateten çkart-

mas için el-Muntakîm ismi nezdinde efaat eder ve böylelikle el-

Mmriim el-Mufaddil onlar ateten çkarr. Sonu merhametlilerin en

merhamedisi olan dönen bir daireden daha büyük hangi eref vardr?

Dairenin sonu bana bitimitir. Yetkinlii nedeniyle sonunun bana

bititii bir durumda, bu dairenin balangc olan Hz. Muhammed’in

erefinden daha büyük bir eref tasavvur edilebilir mi? Allah bütün ey-

leri onun vesilesiyle yaratmaya balam ve onunla tamamlamtr. efa-

ati merhametlilerin en merhametlisinin efaatini takip ettiinde, mümin

ne kadar ereflidir! Bu durumda mümin, Allah ve Peygamberler arasn-

da bulunur.

Çünkü yaratlm için bilgi, ancak iman sayesinde Hakka yaknlkta

mutluluk salayabilir. Bununla beraber bilgi, mertebesi bilinmeyen

mudak bir üstünlük sahibidir. Bu durumda yaratlmtaki iman nuru,

kendisiyle birlikte imann bulunmad ilim nurundan daha kymetlidir.

u var ki imandan bilgi meydana gelmi ise iman nurundan domu
bilginin nuru daha üstündür ve onun sayesinde bilen mümin bilmeyen

müminden ayrlr. 'Allah ilim verilenleri yükseltir .’477 Ayette kastedilenler,

müminlerdir. ‘Derecelere.’ Bu yükseltme, ilim verilmemi müminlere

kardr. Burada ilim ile kastedilen, Allah’ bilmektir. Çünkü Hz. Pey-

gamber sahabesine öyle derdi: ‘Siz dünya ilerinizi beniden daha iyi bi-

lirsiniz.’

Hz. Muhammed’in feleinden dala geni felek yoktur. Bu nedenle

kuarcilk ona aittir. Söz konusu kuatclk, kendisine tabi olmalar ne-

deniyle Allah'n ümmetinden tahsis ettiklerine aittir. Bu nedenle biz,

dier ümmederi ihata ederiz ve yine bu nedenle ‘insanlar üzerine tank-
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lar olduk.’ Allah, göklere bildirilen vahiyden baka kimselere vermedii

eyleri doumu annda Hz. Peygamber’e vermitir. Bu meyanda, birin-

ci göe özgü emir, Kur’an’n tek bir harf ve kelimesinin deimemi
olma özelliini Hz. Peygamber’e vermitir. eytan eksiltme veya ekle-

me olarak okunuunda kendisinden olmayan bir eyi Kur’an’a katsayd,

hiç kukusuz Allah onu etkisiz klard. te korunmuluk budur. Kendi-

sine verilen özelliklerden birisi de, sebattr. Bu sebat sayesinde Hz.

Peygamber’in eriat bakasyla nesh edilmemi, aksine korunmu ola-

rak kalm, her gözün görecei ekilde sabit olmutur. Bu nedenle her

grup, onunla kant getirir.

(Allah her göe kendi emrini vahyetmitir ayetine atfla) ikinci gö-

e tahsis edilmi emirden Hz. Peygamber’e ‘öncekilerin ve sonrakilerin

ilmi’, sevgi, merhamet ve yumuaklk özellikleri tahsis edildi. Böylece o,

müminlere kar çok merhametli olmu, hiçbir vakit kimseye kar Al-

lah’n emrinin dnda öfkelenmemitir. Bu balamda kendisine
‘

kâfir ve

münafklarla sava ve onlara kar çetin ol
H7i denilmi, doas bunu gerek-

tirmedii halde Allah, Hz. Peygamber’e öfkelenmeyi emretmitir. Hâl-

buki Hz. Peygamber ‘kendisi için öfkelenecek ve kendisi için honut

olabilecek bir insand.’ Bu balamda, öfke annda farkna varlmayan bir

yönden öfkede rahmet meydana getiren yararl bir ilaç sunmutur. Böy-

lece honut olmakla rehberlik yapt gibi öfkelenmekle de rehberlik

yapmtr. Bunun nedeni, bizim ve aramzdan Allah ehlinin bildii bir

takm srlardr. Bu sayede, Hz. Peygamber bu yönden âlemin efendisi

olabilmitir.

Onun ümmetinin dndakiler hakknda öyle denilmitir:
‘

Bildikleri

halde, anladktan sonra vahyi tahrif ederler.*7* Böylece Allah onlar bilgi-;

ye sahip iken saptrmtr. Bizde ise Allah, kitabnn korunma iini de-

ruhte etmi ve öyle buyurmutur: ‘Kukusuz onu biz indirdik ve yine biz

koruyacaz.*“° Çünkü Allah, kulun gözü, kula, dili ve elidir. Dier

ümmeder ise onlar Allah’n kitabn bizzat kendileri korumak istemi,

böylece onu tahrif etmilerdir.

Üçüncü göe vahyedilen emirden Hz. Peygamber’e tahsis edilen

ey, kendisiyle gönderildii klç ve halifeliktir. Ayrca, meleklerin mai-

yetinde savamas ayrcal ona (bu gökten) tannmtr. Nitekim

Üçüncü göün melekleri. Bedir günü onunla beraber savamtr. Yine
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bu gökten, ziyafet vermek, kurbanlar kesmek, sürekli sava ve kan

dökmenin dnda hiçbir arzular olmayan bir kavmin içinden peygam-

ber olarak gönderilmitir. Söz konusu kavim bununla övünür ve böbür-

lenirdi.

Onlarn bir ksm hakknda öyle denilmitir:

Klç darbesiyle ayaklan topuktan vurulur

Yok olduklannda, yine boazlarsn.

Baka bir air ise kavmini överken öyle der:

Kavmim u kimseleri kovmamak ki onlar

Dümanlarn zehri ve tohumlarn afetidir

Her sava meydanna inerler

Sava elbiselerini güzelce kuanarak

u halde Araplarn övünç kayna, cömerdik, cesaret ve namustur.

Antara b. eddad ailesinde komuyu korumak hakknda öyle der:

Himayeme giren komumdan bana gelen eye kar hogörülüyüm

Komum barnana dönünceye kadar

Araplarn cömerdik, hamaset ve vefa duygusuyla dier kavimlerden

üstünlüü herkesçe bilinir. Arap olmayan toplumlarda da cömert insan-

lar bulunsa bile, onlar tek tek ahslard. Nitekim Araplarn içinde de

korkak ve cimriler bulunabilir, fakat onlar bireylerdir. Nadir olan deil,

yaygn olan dikkate alnr. Araplarn ise bu özelliini kimse inkâr ede-

mez.

te bu, Allah’n üçüncü göe vahyettii eylerdendir. Dolaysyla

bütün bunlar, anlayan kimse için
cgök ve yer arasnda inen emirdendir.’

Allah’n her göe vahyetmi olduu emrin ayrntsn zikretseydik, a-
lacak eyleri ortaya çkartrdk. Söz konusu srlar, bu ilme gözlem ve

hesaplama yönünden bakan kimi matematikçilerin muhtemelen inkâr

edecei, onlarn içinden insaf sahiplerinin ise duyduunda hayrete dü-

ecei konulardr. •

Dördüncü göe emredilmi vahiyden Hz. Peygamber’e tahsis edi-

len özellik, eriatnn bütün eriatlar nesh etmesi, dininin önceki pey-
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gamberlere gelen dinlerden ve daha önce indirilmi kitaplardan üstün

olmasdr. Hz. Peygamber’in eriatnn onayladnn dnda her hangi

bir dinin Allah katnda hükmü kalmamnr. Herhangi bir dinden ancak

onun onaylamasyla bir hüküm kalabilir. Böyle bir hüküm ise gerçekte

Hz. Muhammed’in eriat ve peygamberliinin içerdii bir eydir. Ön-

ceki dinlerden bir hüküm kalmsa söz konusu hüküm, ‘Allah’n hükmü

deüdir.’ Bunun tek istisnas, cizye verenler hakkndaki hükümdür. ‘Al-

lah'n hükmünden deüdir5
dedik, çünkü Allah onu geçersiz diye isim-

lendirdi. Dolaysyla o, uyduu kimseye baldr, o hükme deil. te,

Hz. Peygamber’in dininin bütün dinlerden üstün olduu hakkndaki

ifademizin anlam budur.

air Nâbia Hz. Peygamberi methederken öyle der:

Baksana! Allah sana öyle bir sure (mülk) vermi ki

Baka her mülkün onun altnda titrediini görürsün

Çünkü sen güne, dier hükümdarlar (peygamberler) ise ancak

yldzdr

Sen doduunda onlardan hiç birisi görünmez

te bu, Hz. Muhammed’in ve getirmi olduu eriatn dier pey-

gamberler -Allah’n selâm hepsinin üzerine olsun- ve eriadar karsn-

daki konumudur. Çünkü yldzlarn klar günein na katlr Bina-

enaleyh (hükmün sabit olmas ve geçerlilii anlamndaki) gündüz biz

Muhammed ümmetine ait iken, ‘küçülüp horlanm olarak cizye verdik-

leri sürece’ Ehl-i kitaba ise yalnz (dinlerinin hükmünün ortadan kalk-

mas anlamndaki) gece ait olabilir.

et-Tenezûlatü'l-Müsiliyye isimli kitabmzda, her göün emriyle ilgili

çeitli konular zikrettik. Onlar örendiinde, bu konuda baz mesele-

leri de örenirsin.

Beinci göün vahyedilmi emirden Hz. Peygamber’e tahsis edilen

ey, baka hiçbir peygamberin ‘bana kadnlar sevdirildi’ gibi bir ifadede

bulunmam olmasdr. Gerçi daha önceki Peygamberler de -söz gelimi

Hz. Süleyman ve dier peygamberler gibi- pek çok kadnla

rzklandrlmtr. Fakat biz, ‘kadnn ona sevdirilmesi’nden söz ediyo-

ruz. Bunun nedeni, daha önce belirttiimiz ve açkladmz tarzda, Hz.
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Peygamber’in ‘Âdem su ve toprak arasnda iken’ peygamber olmasdr.

Böylece, Allah sayesinde her eyden yüz çevirdii için, O’nun karsnda

her hangi bir varla bakmadan bütünüyle O’na yönelmitir. Çünkü

Hz. Peygamber Allah’tan vahiy almak ve O’nun karsnda edebe riayet

etmekle ilgiliydi ve baka herhangi bir varla yönelemezdi. Bu nedenle

kendisine kadnlar ‘sevdirilmi’, o da Allah’tan kadnlara bir inayet ve

lütuf olarak kadnlar sevmitir. Baka bir anlatmla Hz. Peygamber, Al-

lah kendilerini ona sevdirmi olduu için kadnlar sevmitir.

mam Müslim es-Sahih’inde öyle bir hadis aktarr:
c

Bir adam Hz.

Peygamber’e öyle demi:

-Ey Allah’n peygamberi! Ben ayakkabmn, kyafetimin güzel ol-

masn isterim.

Hz. Peygamber öyle cevap vermi:

-Allah güzeldir ve güzeli sever.

Güzeli sevmek, beinci göe vahyedilmi emirden kaynaklanr. Hz.

Peygamber’in sünneti de, bekârlk deil, evlenmekti. Evlenmeyi ise

kendisine tevdi edilmi ilâh bir sr nedeniyle, ibadet saymtr. Bu sr,

sadece kadnlarda bulunur. Söz konusu sr, daha önce zikredilmi üç

hüküm sebebiyle, varlklarn ortaya çkmasdr. Üç hüküm, iki öncül ve

kendisini sonuç çkarmann nedeni yapan badan (orta terim, rabta)

sonuç çkartmadaki üç hükümdür. Bu vc benzeri eyler, Hz. Muham-
med’e tahsis edilmi ihsanlardandr. Buna hibe (ba) nikâhm da ek-

lemitir. Hz. Peygamber, nikâh ümmetine açklarken, nikâh bedeline

sahip olmayanlar için Kur’a’dan ezberledii sureleri -öretmesi deil-

nikâh bedeli saymtr. Hibe kadar güçlü olmasa bile, yine de ezberle-

nen surelerin bedel saylmasnda ümmeti için bir kolaylk vardr. Al-

lah’n bütün göklere vahyettii emirleri tüketmek mümkün deildir.

Altnc göe vahyedilmi emirden Hz. Peygamber’e tahsis edilen

ey, Kur’an’n mucize oluudur. Ö’na verilen bütün hakikaderi toplama

özellii bu gökten kendisine iner ve söz konusu özellik daha önceki

hiçbir peygambere verilmemitir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bana

önceki hiçbir peygambere verilmemi ala ey verilmitir.’ Bütün bunlar,
c

her göe emrini vdhyettim ayetinden göklere vahycdilmitir. Böylece Al-

lah, her göe yaratklar için yeryüzünde uygulanmas uygun eyleri yer-

letirmitir.
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Bu alt eyden birisi, yalnz Hz. Peygamberin bütün insanlara

gönderilmi olmas, dolaysyla risâletinin umumîliidir. Bu ayrcalk,

Allah’n dördüncü göe vahyettii emirden kaynaklanr. (Baka bir ay-

rcalk olarak) Hz. Peygamber dümann kalbine korku salmakla yard-

ma mazhar olmutur. Bu ise Hakkn üçüncü göe vahyettii emirden-

dir. Hz. Peygambere tahsis edilen eylerden birisi de, sava ganimetle-

rinin ona (ve ümmetine) helâl klnmas, bütün yeryüzünün onun için

mescit ve temiz saylmasdr. Bu ayrcalk, ikinci göe vahyedilmi

emirden kaynaklanr. Hz. Peygamber’e bütün hakikatleri toplama özel-

liinin verilmesi ise altnc göe vahyedilmi emirden kaynaklanr. Al-

lah'n bu göün emrinden Hz. Peygamber’e tahsis ettii baka bir ayr-
• \

çalk ise yeryüzü hâzinelerinin anahtarlarn kendisine vermesidir.

Allah’n Hz. Peygambere yetkinlik suretini tahsis etmesi, yedinci

göe vahyedilmi emirden -ki o bizim üzerimizdeki göktür- kaynakla-

nr. Böylece eriadar onun sayesinde tamamlanm, peygamberlerin so-

nuncusu olabilmitir. Dier peygamberler için böyle bir ayrcalk söz

konusu deildi. te bu ve benzeri ayrcalklar nedeniyle, bütün efendi-

likleri toplayan efendilik ve hepsini ihata eden genel üstünlük, Hz. Pey-

gambere ait olmutur.

Doum vaktinde Allah’n her göe vahyettii kimi emirlerden Hz.

Peygamber adna meydana gelmi ayrcalklara dikkatini çektik.

(Zaman ve Mizan)

Hz. Peygamberin (‘Zaman Allah'n kendisini yarat ilk haline

döndü’ anlamndaki hadisinde) zaman deyip dehr ya da baka bir ey
dememi olmas, mizann (terazi) varlna dikkat çeker. Çünkü mizan

kelimesinde bulunan harflerden hiç birisi, zaman kelimesi zikredildi-

inde dta kalmaz. Mîzan’n Ze harfinden önce gelen ve Ze’yi eddesiz

yapan Ya harfini alp idgaml bir harf içerdiine dikkat çekerek onu za-

man kelimesinde çoaltmtr. Böylece zamann mizandaki ilk varl,
ruhsal itidal nedeniyle el-Bâtm isminde ise Hz. Muhammed nedeniyle

olmutur. Çünkü Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Âdem toprak ve su

arasndayken ben peygamber idim.’

Ardndan zaman, yetmi sekiz bin (78. 000) senelik dönüünü ta-

mamladktan sonra, tekrar eski haline dönmütür. Sonra, ez-Zahir is-
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iniyle baka bir dönü daha balam, bu dönüte Hz. Peygamber’in

bedeni ortaya çkm, onun eriat kinaye olarak deil, açk ve seçik bir

tarzda zuhur etmi, artk hüküm ahirete bitimitir. Bu balamda Allah

öyle buyurur: ‘Kyamet günü için adalet terazileri yerletiririz.**2 Bize de

öyle denilir: ‘Adaleti uygulayn, tartda hakszlk yapmayn.**3 Allah öyle

buyurur: ‘Göü yükseltmi ve mizan koymutur.**4

Allah her göün emrini kendisine mîzân vastasyla vahyettii gibi

yeryüzünün besinlerini de onunla belirlemi, âlemdeki her eye mizan

koymutur. Bu meyanda, manevî mîzân ve hiçbir zaman yanlmayan

duyusal mîzân vardr. Böylece mîzân, söze ve duyulur bütün ürünlere

girdii gibi ayn ekilde manalara d». girmitir. Çünkü cisim, cirimlerin

ve onlarn tad anlamlarn varlk esas, mîzânn hükmüne baldr.

Böylece mîzân ve zamann üzerindeki her ey, el-Hakîm isminin talep

ettii lâhî ölçüden meydana gelmitir ve onu el-Hakem ve d-Adi izhar

eder. O’ndan baka ilâh yoktur!

Mîzân’dan akrep (burcu) zuh etmi, Allah’n onda vahyettii lâ-

hî emir meydana gelmitir. Böylece yay, olak, kova, balk, boa, yen-

geç, aslan, baak, koç ve ikizler meydana gelmitir.

(Zaman Devrinin Mîzâna Ulamas)

Zaman devri, dönüün tekrar sayesinde, mîzâna (terazi) ulam,
böylece Hz. Peygamber zuhur etmitir. Onun zamann her parçasnda

bir hükmü vardr ki bunlar Hz. Peygamber’in zuhuruyla artk kendisin-

de toplanr. Bu isimler (daha önce zikredilen on iki burcun isimleri) Al-

lah’n yaratm olduu meleklerin isimleridir. Bu meleklerin says on

ikidir. Allah onlar için kuatc felekte bir takm mertebeler yaratm,

her bir melein eline ise yeryüzüne varncaya kadar kendilerinden aa-

da bulunan varlklarda izhar ettii diledii bir hikmeti vermitir. Böy-

lece Hz. Muhammed’in nhanîyeti, zamann her hareketinde, Allah’n o

harekedere yerletirdii lâhî emirlere göre bir ahlâk kazanr. O’nun ru-

hanîyet, Allah’n kendisini yaratt övülmü huylarla bedeni dünya âle-

minde ortaya çkncaya kadar, bileik varlndan önce bu ruhanî nite-

likleri kazanmay sürdürür. Bu meyanda Allah onun hakknda öyle

demitir: *.Kukusuz sen büyük bir ahlâk üzerinesin .

H,s Böylece Hz. Pey-

gamber, (bakasnn huylarn edinmek anlamnda) ahlakianmam, ah-

lâk sahibi olmutur.
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Ahlâk hükümleri bulunduklar mahalle göre -ki bu hükümlerin o

mahallin karsnda bulunmas gerekir- farkllat için, ahlâk sahibi

kendisine dayand bir ilme ihtiyaç duyar. Böylece bulunduu mahalle

lâyk ahlâk, Allah’n emrinden uygulayabilir ve bu bilgi, Allah’a yak-

lama vesilesi olur. eriatlar, insann üzerinde yaratlm olduu ahlâk

hükümlerinin lâyk olduklar yerleri göstermek için inmitir. Böyle bir

yer balamnda Allah öyle buyurur: ‘O ikisine öf bile deme.mb Çünkü

yaratklarnda öf deme huyu vardr. Allah ise bu huyun hükmünün

kendisinde gözükmesinin uygun olmad mahalli belirtmi, soma bu

huyun gözükmesinin uygun olduu mahalli açiklam ve öyle buyur-

mutur: ‘öf! Size ve Allah'tan baka taptklarnza.**7 Baka bir ayette

öyle buyurur: ‘Onlardan korkmaynz*** Burada Allah, korkmak huyu-

nun gösterilmeyecei yeri belirtmi, ardndan öyle buyurmutur:

‘Benden korkunuz.’ Böylece kullarna bu niteliin hükmünün gösterile-

cei yeri bildirmitir. Ayn ey, çekemezlik ve hrs gibi huylar için ge-

çerlidir. Binaenaleyh doal yaratlmzda bulunup da ruhanilik hük-

münün gözüktüü (bir ekilde ruh tayan) her eyi Allah nerede izhar

edeceimizi ve nerede engelleyeceimizi bize bildirmitir. Çünkü yara-

tlmzdaki huylar, bizzat yaratlmz ortadan kaldrmadan gider-

mek mümkün deildir. Çünkü onlar, yaratlmzn ta kendisidir ve bir

ey kendisinden ayrlamaz. (Söz konusu çekemezliin mahallini gös-

termek olduunda) Hz. Peygamber öyle buyurur. ‘Ancak iki eye ha-

set edilebilir.’ Baka bir hadiste ise öyle buyurur ‘Allah senin hrsm ar-

trsn.’

‘Ruhanîliimn hükmünün gözüktüü* dedik: Bununla, keif ehli-

nin ve bilgide derinleen muhakkik-bilginlerin görüüne dikkat çektik.

Çünkü bize göre cemad (cansz, donuk) ve bitki diye isimlendirilen ey-

ler de, doal olarak keif ehlinden bakalar tarafndan alglanamayan

gizli bir ruha sahiptir ve söz konusu ruh hayvandaki gibi duyumsana-

maz. O halde, kqif ehline göre her ey düünen canl (hayvan- nâtk),

hatta düünen diridir (hayy- nâtk). u var ki, bu özel karm-baka
birisi deil- suret itibaryla insan diye isimlendirilmi, mizaçta yaratklar

arasnda derecelenme meydana gelmitir. Çünkü her karmda ancak

kendisine ait ola ve lcr durumda bakasndan farkllamasn salayan

özel bir mizaç bulunmaldr. O halde, farkllk ve ayrm salayan ey,

ortaklk ve ayrmszl salayan ey üc avm olamaz. Bunu bil ve incele!
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(Her ey Allah’n Övgüsünü Tespih Eder)

Allah öyle buyurur: ‘Her ey O’nn övgüsünü tespih eder .**89 Burada

ey kelimesi belirsizdir ve ancak kimi tespih ettiini bilen canl ve düü-

nen kimse tespih edebilir. Bir rivayette, müezzinin sesinin ulat her

yerdeki kuru-ya (canl-cansz) eyann onun lehinde tanklk edecei

bildirilmitir. Ayet ve hadisler bu tarz bilgilerle doludur. Biz ise böyle

rivayetlere inanmakla birlikte, bu inanca kefi de ekledik. Bu meyanda,

gözümüzle görerek ve kulaklarmzla duyarak, talarn Allah’ dille zik-

rettiini duyduk. Talar, Allah’n yüceliini bilen kimselerin konumas

olarak her insann alglayamayaca ekilde bize hitap etmitir.

O halde Allah’n yaratklarndan her cins, belirli bir ümmettir. Al-

lah onlar kendilerine özgü bir ibadete göre yaratm, nefislerinde bu

ibadeti onlara bildirmitir (vahy). Her ümmetin kendi içlerinden pey-

gamberleri ise kendilerini üzerinde yaratt özel bir ilhamla Allah tara-

fndan bir bildirimdir. Buna örnek olarak, baz hayvanlarn uzman ge-

ometricUerin alglayamad eyleri bilmesini verebiliriz. Onlarn bilgi-

leri, genel anlamda yiyecek ve bitkilerdeki yararlar ve bu konuda kendi-

lerine zarar verecek eylerden kaçnmakla ilgilidir. Bunlarn hepsi, onla-

rn yaratlnda bulunur. Cemad (cansz, donuk) ve bitki diye isimlen-

dirilen eyler de böyledir. Allah bizim göz ve kulaklarmz, onlarn ko-

numasn duymaktan perdelemi ve alkoymutur.

Hz. Peygamber öyle buyurur; ‘Kiiye ayakkabsnn ba ailesinin

yaptn konuarak bildirmeden kyamet kopmaz.’ Bilgisiz filozoflar,

bunu -rivayete inanmlarsa- ihtilaç (seyirme, gizli) ilmi kabilinden

saym ve onunla da zecr ilmini kastetmilerdir. Zecr ilmi, gerçekte

doru bir ilim ve Allah’n srlarndan birisi olsa dahi, arî’nin bu ifadey-

le anlatmak istedii o deildir. Hz. Peygamber tam keif sahibiydi, bi-

zim görmediklerimizi görürdü.

Hz. Peygamber Allah ehlinin kendisine göre amel ettii ve doru
olduunu gördükleri bir meseleye dikkat çekmitir. öyle buyurur:

‘Çok konumasaydnz ve kalplerinizdeki karklk olmasayd benim

gördüümü görür, duyduumu duyardnz.’ Hz. Peygamber bütün i-

lerinde yetkinlik mertebesine tahsis edilmitir ki, onlardan birisi de kul-

lukta yetkinliktir. O, sadece bir kul idi ve hiç kimseye kar rablik iddia-
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snda bulunmad. Onn efendiliini gerektiren özellik, ayn zamanda

daima üstünlüünün kamayd.

Hz. Aîe öyle demitir: ‘Hz. Peygamber her annda Allah’ zikre-

derdi.’ Bizim de, ondan bolca mirasmz vardr. Bu miras, insann içine

ve sözüne özgü bir durumdur. Bazen, her an Hakk zikretmek maka-

mna ulam olsa bile bunun zdd fiillerinde ortaya çkar ve böylelikle

halleri bilmeyen kimse ii kartrr.

Kukusuz bu bölümde gerek duyulan eyleri açkladk. Allah doru

söyler ve doru yola ulatrr.

***

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ar' Tayanlarn Bilinmesi

Ar, yemin olsun ki, Rahman ile tanmtr

Onu tayanlar da bilinir; bu söz, anlalrdr

Yaratlmn hangi güç ve kudreti olabilir?

ayet olmasayd, onu akl ve vahiy getirirdi.

Cisim, ruh, besinler ve mertebe

Ayrntsn tertip ettiinin dnda baka bir ey yok

te bu Ar’tr, mülkünü aratrrsan

Ona er-Rahman ismiyle istiva eden ise umulandr

Ar’ tayanlar sekizdir, Allah kendilerini bilir

Bugün ise dörttür, bunun da bir nedeni yoktur

Muhammed, sonra Rdvan ve onlarn Malikleri

Adem ve Halil, sonra Cebrail

Mikail ve srafil’i de ekle, artk yoktur orada

Sekizden baka, Behlül (Allah aknda kendisini yitirmi mecnun-

lar) seçkinleri!
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(DiJsel Anlamyla Ar)

Allah sana yardm etsin bilmelisin ki: Ar Arapçada mülk (idare,

yönetim) anlamnda kullanlr. Yönetiminde çökü baladnda hü-

kümdarn Ar’ çöktü denilir. Bazen Ar, taht anlamnda kullanlr. Ar
mülk anlamna geldiinde, onun tayclar mülkü ayakta tutanlar, bu-

na karn taht anlamna geldiinde ise önün tayclar tahtn dayand
direkler ya da onu omuzlarnda tayanlar demektir.

Ar’ tayanlarn says vardr. Hz. Peygamber onlarn dünyadaki

hükümlerini dört, kyamette ise sekiz yapmtr. Bu balamda ‘Rabbinin

Ar’m o gün sekiz kii tar*90
ayetini okumu, ardndan ‘onlar bu gün

dünyada dört kiidir’ demitir. ‘O gün sekiz kii’ demesi ise ahiret gü-

nünde demektir.

Yolumuzun bilgi, hal ve keif bakmndan en büyüklerinden birisi

bn Meserre el-Cebelî’den bize öyle aktarlmtr: Tanan Ar, mülk-

tür. Mülk beden, ruh, gda ve mertebeyle snrldr.’

Bu meyanda Âdem ve srafil suretlere, Cebrail ve Muhammed ruh-

lara, Mikail ve brahim rzklara, Malik ve Rdvan ödül ve cezaya tahsis

edilmitir. Mülk kapsamnda zikrettiklerimizin dnda baka bir ey

yoktur. Gdalar -ki onlar azklardr- maddî veya manevî gdalardr. Bu

bölümde Ar hakknda zikredeceimiz ey, (Allah’a giden) yolundaki

yararyla ilikisi nedeniyle sadece mülk anlamndaki tek yorumdur. Bu

anlamda Ar’n tayclar, onun yönetimini gerçekletirenierdir. Bu

balamda unsurlardan oluan-suret ya da nuranî suret olarak yönetenler

bulunduu gibi ruh olarak idare edenler ya da unsurdan meydana gel-

mi sureti yöneten veya bir ruhu yöneten veya nuranî bir sureti yöneten

ve kendisine amade klanlar vardr. Ayn ekilde, baz gdalar unsurdan

meydana gelmi surete ait olduu gibi ruhlarn bilgi ve ilimlerinden

ibaret olan gdalar da vardr. Ayrca, cennete girmeye bal olan duyu-

sal mutluluk mertebesi olduu gibi cehenneme girmeye bal duyusal

bedbahtlk mertebesi ya da ilmî-ruhsal mertebe vardr.

O halde bu bölüm, dört meseleye dayanr: Birinci mesele suret,

ikinci mesele ruh, üçüncüsü gda, dördüncü ve son mesele ise mertebe-

dir. Bu meselelerden her birisi, iki ksma ayrlr. Böylece sekiz ortaya

çkar. Sekiz Ar’n tayclardr. Baka bir ifadeyle sekiz, zuhur ettiin-

de mülk var olup ortaya çkar ve hükümdar ona yerleir.



Onüçüncü Ksm 429

(Suret)

Birinci mesele surettir. Suret iki ksma ayrlr: Birincisi unsurdan

olumu cisimsel surettir. Bu ksm, hayali-bedensel sureti de içerir.

kincisi, nurdan meydana gelmi cisimsel surettir.

Önce nuranî-cisimle balarsak, Allah’n yaratm olduu ilk cisim,

Allah'n celâlinde kendilerini yitirmi melekî ruhlarn cisimleridir. lk

Akl ve Tümel Nefs (Nefs-i Kül) onlardandr. Celâl nurundan yaratl-

m nuranî cisimler, onlarda biter. Burada, akldan sonra gelen neftin

dnda bakas vastasyla yaratlm baka bir melek yoktur. Bunlardan

sonra yaratlm tüm melekler, doa hükmünün altna girer. Binaena-

leyh onlar, kendilerinden yaratlm olduu feleklerin cinsindendir ve

söz konusu feleklerin imar edicileridir. Unsurlar melekleri de böyledir.

Meleklerin son snf ise kullarn amel ve nefeslerinden yaratlm melek-

lerdir.

imdi de, -Allah izin verirse- bu bölümde bunlar snf snf zikre-

deceiz.

Bilmelisin ki: Allah âlemi yaratmazdan önce -ki bu zamansal bir

öncelik deil, sadece duyann zihninde maksadn kendisiyle gerçekleti-

i banty gösteren bir ifadedir- altnda ve üstünde hava bulunmayan

Amâ’da idi, Ama, Hakkn zuhur ettii ilk mazhardr. ‘Allah göklerin ve

yerin nurudur1491
ayetinde görüldüü gibi, Hakkn zat nuru ona sirayet

etmitir. Amâ, nur ile boyandnda, Allah doal cisimler âleminin üze-

rinde bulunan güçlü meleklerin surederini onda açmtr. Onlardan ön-

ce ne Ar ne de herhangi baka bir yaratk vard. Allah onlar yaratt-

nda, kendilerine tecelli etmi, bu tecelli onlar için gayb haline gelmi,

bu gayb onlar, yani o suretler için ruh olmutur. Ardndan Allah el-

Cemîl isminde söz konusu meleklere tecelli etmi, güzelliinin heybe-

tinde kendilerinden geçmilerdir. Artk hiçbir zaman aylmazlar.

Allah dünya âlemini yaratmak istediinde, bu yüce meleklerden bi-

risini belirlemitir. Bu melek, o nurun meleklerinden zihur eden ilk

melektir. Onu akl ve kalem diye isimlendirmitir. Allah bir snr ve so-

na varmadan var etmek istedii eylerle ona bilgi vermek üzere tecelli

etmitir. Böylece akl, var olacak eylerin ve yaratl âleminin meydana

geliini talep eden ilâh isimlerin bilgisini dorudan almtr. Bu akldan

levha diye isimlendirdii baka bir varlk türemitir. Allah Kalem’e ona
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doru sarkmasn ve kyamet vaktine kadar var olacak her eyi ona ak-

tarmasn emretmitir.

Allah bu Kalem için kalemlii, baka bir ifadeyle kalem olmas ba-

kmndan üç yüz altm di, akl olmas yönünden ise üç yüz altm te-

celli ya da ince ba yaratmtr. Her di veya ba, özet bilgilerden üç

yüz altm snf ilmi yudumlar ve onlar Levha’da ayrntlandrr. Kya-

met gününe kadar âlemde bulunacak ilimlerin snrlandrlmas ve tasni-

fi budur. Kalem kendisine aktardnda Levha da bu bilgileri örenir.

Bu bilgilerden birisi doa ilmidir. Doa ilmi, Allah’n yaratmak is-

tedii ilimlerden bu Levha’da meydana gelen ilk ilimdir. Böylece doa,

nefsin altnda olmutur. Bütün bunlar, saf nur âlemindedir.

Sonra Allah, bu nurun karsnda mutlak varln kart olan mut-

lak yolduk mesabesindeki saf karanl yaratt. Allah, onu yarattnda

doanu izniyle kendisine zattan kaynaklanan bir feyiz olarak nurunu

yaymtr. Böylece onun nlar bu nura balanmtr. Ardndan Ar
diye isimlendirilen cisim ortaya çkm, er-Rahman ismi ez- Zahir ismiy-

le onun üstüne yerlemitir. te bu, yaratl âleminden ortaya çkan ilk

eydir.

Allah o kark nurdan -ki seher aydnlna benzer- tahtn etrafn-

da dönen melekleri yaratt. ‘Melekleri Rablerinin övgüsünü tespih ederek

At'n etrafnda dönerken görürsün™’ ayetinde buna iaret vardr. Bu me-

leklerin Ar’n etrafnda dönüp onun övgüsünü tespih etmekten baka

bir ii yoktur.

Alemin yaratln el-Ukletü’l-Müstevfiz diye isimlendirdiimiz kita-

bmzda açkladk, Burada sadece baz temel konular aktaryoruz.

Allah Kürsü’yü bu Ar’n içinde yaratm, kendi doas cinsinden

olan melekleri ona yerletirmitir. Her felek, içinden imar edicilerin

kendisinden yaratld bir asildir. Tpk imar edicilerinin kendilerinden

yaratld unsurlar gibi. (Baka bir örnek) Allah Adem’i topraktan ya-

ratm, onunla ve oullaryla yeryüzünü imar etmitir.

Allah bu yüce Kürsü’de kelimeyi haber ve hükme ayrd. Haber ve

hüküm, Ar’tan Kürsü’ye sarkan Hakka ait iki ayaktr ki bir hadiste bil-

dirilmitir. Sonra Allah, Kürsünün içinde felekleri birbiri içinde felekler

olarak yaratm, her felekte kendisini imar eden o felekten bir âlem ya-

ratm, onlar melekler, yani elçiler diye isimlendirmitir. Allah, felekleri
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gezegenlerle süslemi, her göe türeyenlerin suretlerini yaratncaya ka-

dar emrini bildirmitir.

(Ruhlar)

Allah, nurdan olumu surederi ve unsurdan olumu suretieri

kendileri için gayb mesabesindeki ruhlar olmakszn yetkinlemitir. Bu

surederden her bir snfa bulunduu duruma göre tecelli etti. Böylece

bu surederden ve bu tecelliden surederin ruhlar olutu. te bu, ikinci

meseledir

Allah ruhlar yaratm, onlara surederi yönetmeyi emretmi, onlar

bölünmeksizin tek zat yapmtr. Sonra, birbirlerinden ayrtrm, ruh-

lar da ayrmtr. Ruhlarn ayrmas, surederin bu tecelliden kabul et-

tiklere eye göreydi. Suretier, gerçekte bu ruhlarn mekânlar deildir.

u var ki bu sureder, söz konusu olan unsurdan olumu suretier oldu-

unda ruhlar için mülk, bütün sureder söz konusu olduunda ise ruhlar

için mazharlar gibidir.

Sonra Allah, latifeler (manalar) ve sureder arasnda baka bir tecel-

liyle hayalî-bedensel surederi yaratm, bu suredere nuranî ve atesel su-

reder gözle görülür ekilde tecelli etmitir. Duyusal sureder, manevî su-

rederi tarken, uykuda ve ölümden sonra-diriliten önce bu bedensel

surederde görünür. Oras, suretsel berzah âlemidir ve nura yakndr.

Üst taraf geni, alt taraf, dardr. Çünkü üstü Ama, aas ise yeryüzü-

dür. Çünkü cin, melekler ve insann içinin kendisinde göründüü bu

suretsel bedenler, uykuda ve cennet çarsnn surederinde ortaya çkar.

Söz konusu beden, ilgili bölümde daha önce söz ettiimiz gibi, yeryü-

zünü imar eden surettir.

Allah, bu sureder ve bu ruhlar için bir gda yaratmtr ki, o da,

üçüncü meseledir. Söz konusu eylerin bekas bu gdaya baldr. Bu
gda, maddî ve manevî rzktr. Manevî rzk, bilgi, tecelli ve hallerin g-
dasyken, maddî rzk malumdur. O, yenilen ve içilen eylerin tad
ruhsal anlamlar, baka bir anlatmla güçlerdir. te gda denilen ey bu-

dur. O halde, duyusal surederde bulunsa bÜe gda, belirttiimiz anlam-

da bütünüyle manevîdir. ster nurdan yaratlsn ister hayvan ister ceset

olsun her suret, kendisine uygun eyle beslenir. Meselenin ayrnts
uzun sürer.
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Allah, her âlem için mutluluk ve bedbahtlkta bir mertebe ve men-

zil yaratmtr ki bunun ayrnts snrszdr. Dolaysyla onlarn mutlu-

luklar, mertebelerine göre deiir. Muduluun bir türü gayeden mey-

dana gelir, birisi, yetkinlik mutiuluudur, bir ksm mizaca uygun gelen

muduluktur, bir ksm, eriatça tespit edilmi muduiuktur. Ayn taksim,

bedbahdk için gcçerlidir. Bu balamda, maksada uygun olmayan ya da

yetkinlik olmayan veya mizaca yatkn olmayan veya eriatn onaylama-

d ey nedeniyle bedbahtlk olabilir.

Bütün bunlar, akledilir ve duyulur eylerdir. Duyulur olanlar, dün-

ya ve ahiretteki aclar gibi bedbahtlk diyaryla ilgili veya dünya ve

ahiretteki hazlar gibi muduluk diyaryla ilgili eylerdir. Bir ksm ise saf

ve karktr, (muduluk ve bedbahtim bir arada olmas). Bu meyanda

saf olan, ahiret hayatyla ilgiliyken, kark olan, dünya hayatyla ilgili-

dir. Böylece (dünyada) mudu bedbahtn suretiyle, bedbaht ise mutlu-

nun suretiyle görünürken, ahirette ayrrlar. Bazen bedbaht dünyada

bedbahdyla ortaya çkar ve bu durumu ahiretteki bedbahdma biti-

ir. Mudu da böyledir. Fakat onlar, dünyada meçhul ahirette ise ayrr-

lar. Allah öyle buyurur: ‘Ey günahkârlar bugün ayrlnz .’
493 Buradan,

deimeyecek ve yanlmayacak tarzda mertebeleri sahiplerine izafe eder-

sin.

Kukusuz, sana mülkün toplam olan ve Ar diye ifade edilen seki-

zin anlamm açkladk. Bu da, dördüncü meseledir. Sekizin anlam açk-

lanmt: Bu sekiz, Hakkn nitelendii sekiz ilâh nispete aittir. Bunlar

hayat, bilgi, kudret, irade, kelâm, duymak, görmek ve yenilen-

koklanan-dokunulan eyleri Hakka lâyk bir özellikle alglamaktr. Çün-

kü duyma algsnn duyulanlarla, görme algsnn görülenlerle ilgili ol-

mas gibi bu algnn da algladklanyla bir tür ilgisi vardr. Bu nedenle

mülk, sekizle snrlanmtr. Dünyada ondan gözüken dörttür: Suret,

gda ve iki mertebe. Kyamet günü ise sekiz eyin hepsi gözlere görü-

lür. Allah öyle buyurur: ‘Rabbinin Arn o gün sekiz melek tar .

’

4W Hz.

Peygamber ise ‘bugün dörttür’ demitir.

Ar kelimesinin mülk anlamnda yorumu budur.

Taht anlammdaki Ar’a gelince, Allah'n bu Ar’ omuzlarnda ta-

yan bir takm melekleri vardr. Onlar, bugün dört melektir, yarn (k-

yamet günü) ise sekiz olacaktr. Bunun nedeni, tamann mahere ol-
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masdr. Bu dört taycnn surederi hakknda bn Meserre’nin görüü-

ne benzeyen bir ifade aktanlmnr. öyle denilir: Bu meleklerin ilki in-

san, kincisi aslan, üçüncüsü kartal, dördüncüsü boa suretindedir. Bo-

a, Samirî’nin görüp de Musa'nn ilâh sand eydir. Bu nedenle kav-

mi için bir buza yapm ve öyle demitir: ‘ite bu sizin ve Musa’nn ilâ-

hdr .’495 Hikâye mehurdur.

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.

***

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Peygamberlerin Srlarnn Bilinmesi

Kastedilenler, Velilerin Peygamberleri ve Ad ,m'den
Muhammed'e Yetkinletiren Kutuplardr.

Kutup Allah'n Yaratt Günden Beri Tektir,

Ölmemitir, Onun Meskeni Neresidir?
t

Velilerin nebileri (peygamberlerin) varislerdir

Allah onlar gönderdii kimseye tantmtr

Sonra tek imamn srrnda (tantmtr)

Bu iin srr, üflenmi bir ruhtur

Sonra Allah onu baladnda

Çözdüü ey yaratklarna sirayet ettiinde

zzeti üzere onu alglandnda

Varislerin kalpleri, Allah’n bir nimeti olarak

Onu aldnda, Allah'n izzetiyle

Onun oturduu Kutbun yerini

Ona varis olandan bakas bilemez.
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Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki: Nebi, melein yalnz bana
Allah’a ibadet edecei bir eriat içeren bir vahyi Allah katndan kendisi-

ne getirdii kimsedir. Nebi söz konusu eriat ile birlikte bakasna da

gönderilmi ise resuldür.

Melek peygambere iki ekilde gelir: Ya vahyi kalbine indirir -ki bu

inite halleri farkl farkldr- ya da dardan bir beden suretinde gelir. Bu

durumda, getirmi olduu eyi kulana aktarr, peygamber de onu din-

ler ya da gözüne gösterir, peygamber de onu görür. Görmeden ise

duymadan meydana gelen eyin ayns meydana gelir. Dier alg güçleri

için de ayn durum söz konusudur. Bu, Hz. Peygamber ile kapanm
kapdr. Dolaysyla her hangi bir kimsenin bu Muhammedi eriat ge-

çersiz klacak bir eriatla Allah’a ibadet etmesine yol ve imkân yoktur.

Hz. sa indiinde ancak Hz. Muhammed’in eriatna göre hüküm verir

ve Hz. sa velilerin sonuncusudur (hâtemü’l-evliya). Allah’n onun ve-

layetini -ki mudak velayettir- saygn bir nebi ve resul ile bitirmi olma-

s, Hz. Muhammed’in üstünlüklerinden birisidir. Bu nedenle Hz. sa

kyamet günü iki kez diriltilecektir: Peygamberlerle resul, bizimle bera-

ber ise Hz. Muhammed’e bal bir veli olarak diriltilecektir. Allah onu

ve lyas’ bu makamla dier nebilerden üstün yapmtr.

Bu ümmet içindeki velilerin nebilerinin durumuna gelince, veli-

nebi, Hakkn kendisini tecellilerinden her hangi birisine yerletirip Hz.

Muhammed ve Cebrail’in mazhann onun karsna diktii kimsedir.

Ardndan söz konusu ruhanî mazhar, Hz. Muhammed mazharna ait

meru hükümlerin hitabn kendisine duyurur. Hitab bitirip velinin

kalbinden ayrldnda, müahede sahibi hitabn içerdii ve Muhammed
ümmetinde ortaya çkan meru hükümleri örenir. Böylelikle veli, o

mertebede kendisi için gerçeklemi huzur sayesinde Muhammedi

mazharn ald gibi Muhammedi mazharn bu ümmete tebli etmekle

memur olduu hükümleri alr. Ardndan veli kendisine döndürülür. Ar-

tk, ruhun (Cebrail) Muhammed mazharna aktarld (hitab) anlam,

doruluunu ilme’l-yakîn (bilgi kesinlii), hatta ayne’l-yakîn (görür gi-

bi) olarak örenmitir. Böylece, bu peygamberin hükmünü alr ve

Rabbinden gelen bir bilgi üzere onunla amel eder.

Bu meyanda nice zayf hadis vardr ki, râvileri içinde uydurucu bu-

lunduu için aktarm yolundaki zayflk nedeniyle amel edilmemitir.
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Hâlbuki o, gerçekte sahihtir ye uydurucu-râvi bu hadiste doru söyle-

mitir ve uydurmamtr. Muhaddis ise rivayette uydurucu râvinin sö-

züne güvenilmedii için, râvi zincirinde bulunduu bu hadisi reddet-

mitir. Bu durum, hadisi sadece yalanc râvi zikrettiinde ya da hadisin

kayna o olduunda böyledir. Ancak güvenilir râviler bu rivayette ona

ortak söz konusu ise hadis güvenilir râvinin zincirinden kabul edilir. -
te bu veli, hadisi Hz. Muhammed’in hakikatine aktaran Cebrail’den

duymutur. Nitekim sahabe-i kiram, slam-iman-ihsan ve Hz. Peygam-

berim onaylamasyla ilgili Cibril hadisini böyle duymutur. Dolaysyla

veli, onu peygambere bildiren Ruh’tan hadisi duyduunda, bu hadiste

Hz. Peygamberim azndan hiçbir kuku duymadan bilgi kesinliiyle

duyan sahabe gibidir. Sahabeden sonraki nesil ise doruluuna etki

eden kuku ortadan kalktnda, zann- galip ile hadisi ald için aym

durumda deildir.

Râvileri halamndan sahih nice hadis vardr ki, bu mazhar müa-
hede eden veli onu örenir ve Hz. Peygamberie bu ‘sahih’ hadisi sorar.

Hz. Peygamber de o hadisi reddeder ve öyle cevap verir: ‘Ben onu

söylemedim ve ona göre hüküm vermedim.’ Böylece keif sahibi, hadi-

sin zayf olduunu örenir ve Rabbindcn bir delile göre onunla ameli

brakr. Bununla birlikte rivayet ehli, hadis gerçekte sahih olmad hal-

de, rivayet yolu sahih olduu için onunla amel eder. Nitekim mam
Müslim es-Sahih’inin giriinde buna benzer bir ey söylemitir. Bazen

keif sahibi, hadisçilere göre rivayet yolu sahih bu hadisi kimin uydur-

duunu bilir: Ya uydurann ad kendisine söylenir veya ahsn görüntü-

sü karsna dikilir.

te bunlar, velilerin peygamberleridir. Onlar, bu Muhammed’in

eriatdr diye bildirilmezden önce, asla bir eriata sahip olmaz ve eriat

hakknda kendilerine herhangi bir hitap gelmez. Ya da, hükmün indi-

rildii kimseyi (peygamber) zatnn dnda ya da içinde -d içinde

görmesi uyuyan için doru rüya diye ifade edilir- misal aleminde gör-

mesi gerekir. u var ki veli, sradan insanlarn uykuda algladn uya-

nkken alglamada peygamberle ortaktr.

Yolumuzun ehli, velüer için bu makam ve bundan bakasn geti-

rebilmeyi kabul etmitir. Kastedilen, himmet vastasyla fiil ve herhangi

bir yaratlm öretmen olmakszn Allah’tan dorudan bilgi almaktr ki
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bu bilgi Hzr’n bilgisidir. Allah vastalar ortadan kaldrarak -ki vasta-

lar fakihler ve ekilci âlimlerdir- peygamberinin diliyle Hakka ibadet

edecei bu eriatn bilgisini ona verirse bu ilim, ledünnî ilimdendir ve

bu kii ümmetin nebilerinden deildir.

Binaenaleyh velilerden peygamber varisi olacak kimse ancak bu

özel halde varis olabilir. Baka bir ifadeyle söz konusu veli, peygambe-

rin hakikatine vahiy aktarrken melei müahede halinde bulunmaldr.

te bunlar velilerin nebileridir. Onlarn hepsi, basiret üzere Allah’a

çarmada eittir. Nitekim Allah peygamberine öyle söylemesini emre-

der: ‘Ben ve bana uyanlar basiret üzere Allah’a davet ederiz
*96 Onlar bu

makamn ehlidir, dolaysyla bu ümmet içinde onlar, srail oullan

içindeki peygamberler gibidir. Buna örnek olarak kendisi de peygamber

olduu halde -nitekim Allah onun peygamber olduuna tanklk etmi

ve Kur’an’da bunu beyan etmitir- Hz. Musa'nn eriatna göre ibadet

eden Harun’un mertebesini verebiliriz. Böyle veliler, kendileri ve onlara

uyan ümmet adna hiçbir kukunun bulunmad sahih eriat korur.

Dolaysyla onlar eriat en iyi bilen insanlardr. u var ki fakihler, onla-

rn bu durumunu kabul etmez. Söz konusu veliler ise hakllklar için

bir kant getirmek zorunda deildir, aksine makamlarn gizlemeleri ge-

rekir. Onlar, gerçekte yanl olduunu bildikleri halde, ekilci âlimlerin

vard görüleri reddetmez. Onlarn hükmü, bir meselede içtihadnn

ulatrd ve delilinin verisinden baka bir eyle hüküm verme imkân

olmayan müçtehidin hüküm vermesine benzer. Müçtehit verdii hü-

kümde kendisiyle farkl düünen kimseyi yanhlama hakkna sahip de-

ildir. Çünkü arî, (içtihat farkll eklindeki) bu hükmü müçtehit

için meru görmütür. Dolaysyla edep, arî’nin onaylad hükmü

yanllamamay gerektirir. Bu velinin kant ve kefi ise kendisine gözü-

ken gerçee ve müahede ettii eyin hükmüne uymay gerektirir.

Hz. Peygamberden gelen bir rivayette, ‘Bu ümmetin bilginleri s-

rail oullarnn peygamberleri gibidir
5
denilmitir. Kastedilen, iaret et-

tiimiz mertebedir. Çünkü srail oullarnn peygamberleri, Yahudiler

için resullerinin eriadarm koruyor ve tatbik ediyordu. Muhammed
ümmetinin bilginleri ve önderleri de böyledir. Onlar, peygamberlerinin

hükümlerini ümmet adna korumutur. Örnek olarak sahabenin âlimle-

rini ve onlardan daha aa mertebede bulunan Tabiîn, Etba- tâbiîn’i
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verebiliriz. Söz gelii Süfyan es-Sevrî, bn Uyeyne, bn îrîn, Haan,

Malik, bn Ebî Rebah, Ebû Hanife vb. onlardan daha aada ise afi,

bn Hanbel ve onlarn yerini alp hükümleri korumada böyle hareket

edenleri verebiliriz.

Bu ümmetin bilginlerinden baka bir grup ise peygamberin halle-

rini ve ilimlerinin srlarm korumutur. Örnek olarak sahabeden Ali,

bn Abbas, Selman, Ebû Hureyre ve Huzeyfe, tabiînden Haan Basrî,

Malik b. Dinar, Burman el Hammal ve Eyyûb es-Sâhtiyanî, daha aa
mertebeden ise eyban er-Raî, Ferah d Esved el- Muammer, Fudayl b.

vaz, Zünnun el Msrî, onlardan aada bulunan Cüneyd, Tüsterî ve

peygamberin halini ve ledünî bilgiyi korumada bu büyüklerin yolun-

dan gidenleri verebiliriz.

Hükmü -koruyanlarn srlan, iki ayak nezdinde Kürsü’de durur.

Çünkü onlar lâhî bir sr ya da ledünni bilgi veren hale sahip deüdir.

Hüküm ve baka eylerin koruyucularndan peygamberin halini ve le-

dünni ilmin koruyanlarn srlar ise Ar’ta ve Amâ’da bulunur ve (bir

ksm da) bulunmaz! Bu meyanda bir ksmnn makam vardr, bir ks-

mnn yoktur. te bu, sayesinde srlarn farkllaaca bir makamdr.

Çünkü alâmet sahipleri arasnda alâmeti terk, hakknda snrlanma

hükmü verilmeyen gerçek bir alâmettir. O, en yüce belirtidir. Bu du-

rum, sadece Muhammedi varislikte yetkin olan temkin sahibi için söz

konusudur.

(Önceki Ümmetlerin Kutuplan)

Bu ümmetten baka, zaman itibaryla bizden önce yaam ümmet-

lerin yetkinletiren kutuplarna gelince, onlar isimleri bana Arapça zik-

redilmi bir gruptur. Kurtuba ehrinde, yüce bir müahede halinde ber-

zah mertebesindeyken onlar bana gösterildi, ben de onlar gördüm.

Onlarn isimleri, el-Mufarrk (ayran), Müdâvi’l-külûm (hastalklar iyi

eden), Bekkâ (çok alayan), Mürtefî (yükselen). ifa, Mâhk, (silen)

Akb, (zleyen) Menhur (kurban edilmi), ecerü’l-mâ (su aac), Un-

suru’l-hayat (hayat unsuru), erid (firari), Râci (dönen), Sâni (yapan),

Tayyar, Salim, Halife, Maksûm (bölünmü), Hayy (diri), Râmi (atan),

Vâsi' (geni), Bahr (deniz), Mulsak (balanan), Hadi, Muslih (slah

eden) ve Bâkî’dir. Bunlar, Adem’den Hz. Muhammed zamanna kadar

isimleri bize bildirilmi yetkinletiren kutuplardr.
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Tek kutup ise Hz. Muhammed’in ruhudur ve o tüm peygamberle-

re ve resullere, insann yaratlndan kyamet gününe kadar bütün ku-

tuplara yardm edendir. Hz. Peygamberi sorulmu:

-Ne zaman peygamber oldun?

Cevap vermi:

-Ben Âdem toprak ve su arasnda iken peygamberdim.

Hz. Peygamber’m ad, müdâviüTkülûm’dur, (yaralar iyiletiren).

Çünkü o, arzunun yaralarndan haberdar olduu gibi fikrin, dünyann,

eytann ve nefsin yaralarndan da nebi veya resuller veya velayetin bü-

tün dilleriyle haberdard. Hz. Peygamberin, doduu yer olan Mek-

ke’ye olduu gibi am’a da bak vard. Sonra, bak bir anda scakl
ve yal çok olan yere çevrildi ki, Ademoullarnda hiç kimse bede-

niyle oraya ulamamt. Bir insan, Mekke’den ayrlmadan bulunduu

yerde onlar görmü, yeryüzü onun için düzletilmi, böylece oralar

görmütür. Kukusuz biz de, farkl kaynaklarla Hz. Peygamber’den pek

çok bilgi aldk.

Bu Muhammedi ruhun âlemde pek çok mazhar vardr. En yetkin

mazhar ise zamann kutbunda, Efrad’da, Muhammedi veliliin

Hâteminde ve genel veliliin Hâtemindedir -ki o Hz. sa’dr-. Bu maz-

har Hz. Muhammed’in ruhunun meskeni olarak ifade edilmitir.

Gelecek bolümde, Allah izin verirse müdâviü’l-külûm olmas yö-

nünden sahip olduu srlan ve ondan yaydan bilgüeri zikredeceim.

Ardndan, müdâviü’l-külûm ortaya çktktan sonra bu sr, ad el-

Müsteslim li’l-kazâ ve’l-kader (kaza ve kadere teslim olan) baka bir a-

hsta ortaya çkmtr. Sonra hüküm ondan ‘Hakkn mazhar’na, Hak-

lan mazharmdan el-Hâic’e, el-Hâic’den Vâziu’l-hikem (hikmetleri ko-

yan) denilen bir ahsa geçer. Allah daha iyisini bilir ya, ben onun Lok-

man olduunu zannediyorum. Çünkü o Davud (a.s) zamanndayd ve

onun Lokman olduuna dair kesin bilgiye sahip deilim. Sonra bu sr,

Vaziu’l-hikem’den el-Kâsib’e (Kazanan), ondan Camiü’l-hikem’e (hik-

metleri toplayan) intikal etmitir. Daha sonra srrn kime intikal ettiini

bilmiyorum.

Bu kiilerin isimleri geldiinde, her birisine tahsis edilmi ilimleri

zikredeceim. Allah izin verirse ve dilime gelirse onlardan her birisi için
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bir meseleden söz edeceim. imdi ise Allah’n bana ne yapacan bi-

lemiyorum.

Bu bölümden bu kadan yeterlidir. Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr.

On üçüncü bölüm sona ermitir.





FÜTUHÂT-I MEKKYYE'NN
ON DÖRDÜNCÜ KISMI

..
- •*« *

Rahman ve Rahîm Olan Allah’n Advla

ON BENC BÖLÜM
Nefeslerin, Nefeslerin Muhakkiki Olan Kutuplarn ve

Bu Kutuplarn Srlarnn Bilinmesi

Nefesler âlemi benim nefesimdendir

Onlar kutsiyet mertebesine yükselenlerdir

Seçilmileri efendi ve belagat sahibidir

Vahyi ona zil sesi olarak gelir

Gördüünde kapcya dedim ki:

Kaç muhafza katlanacam

Dedi ki: Olum! Ne istiyorsun

Dedim ki: Fetânet sahibi Efendiye yaklamak

mam karsnda efaatçim kim? Belki

Zimmetine geçiren kinie için ondan bir düünce

Dedi ki: Bilgilerini vermez

Üzülmeyen bir zengine

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kukusuz Rahman’n nefesi bana

Yemen yönünden gelmektedir.’ öyle denilmitir: (Nefes’in anlamn

açklayan bir örnek olarak) Allah mürik-kâfrlcrin peygamberine verdi-
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i skntlar Ensar vastasyla tenfîs etmi, yani gidermi ve ortadan kal-

drmtr.

Nefesler, Hakka yaknlk esintileridir. Ariflerin koklama duyulan

bu nefeslerin kokusunu aldnda onlarn geldii makamda yerlemi

birisini aramaya dönük istekleri artar. Söz konusu kii, himmetleriyle

aratrdktan ve cömertlik esintilerine
4''7 hücum ettikten sonra, en mu-

kaddes makamda dürülmü ve bu nefeslerin en nefis kokudan getirdii

ilim ve srlar onlara bildirecek kimsedir. Böylece, ariflerin arad srrn

ve örenmek istedikleri bilginin kendisinde bulunduu lâhî bir ahs
onlara bildirilir. Allah bu ahs arifler içinde feleklerinin etrafnda dön-

düü bir kutup, mülklerini ayakta tutan bir imam olarak yerletirmitir.

Onun ad müdâvi’l-külûm’dür (yaralar iyiletiren). Böylece ondan, arif-

lere herhangi bir kitabn sdramayaca bilgi, hikmet ve srlar yayl-

mtr.

(Müdâvi’l-külûm ve Kimya Timi
)

Bu kutbun örendii ilk sr, dehirlerin (zaman) kendisinden olu-

tuu birinci dchirdir. Ona verilen ilk fiil, yedinci göün, baka bir ifa-

deyle olu ve bozuluun balad göün ruhaniyctinin gerektirdii fiil-

dir. Böylece yönetme ve sanatyla demiri gümüe özellikle de altna dö-

nütürür. Bu bilinmez bir srdr. Bunun karlnda zenginlik talep

edilmez. Bilakis onun amac, yetkinlik mertebesine ulaabilmek için,

sonun güzelliidir ve o oluum esnasnda kazanlmtr. Çünkü birinci

mertebe, felek hareketleri ve doal scaklk vastasyla madenî buharla-

rn kükürt ve cva olarak birlemesinden oluur. Madende oluan her

ey, gayeyi ve baka bir anlarmla yetkinlii talep eder. Yetkinlik ise al-

tn olmaktr. Fakat maden mertebesinde iken ona bir takm hastalk ve

skntlar ular. Bunlar, kendisini denge (itidal) halinden çkartan ar
kuruluk veya ar yalk veya scaklk veya soukluktur. Böylelikle has-

talk, söz konusu eyde demir ya da pas veya kurun gibi adlarla isim-

lendirilen bir maden formu meydana getirir.

Bu hakime, ilacn kayna ve tedavilerin bilgisi verilmitir. Bu ilaç-

larn kullanm, madenlerden yetkinlik mertebesini talep eden -ki yet-

kinlik altn olmakt- ahsiyetine ilien bu hastal giderir. Böylece onu

ortadan kaldrr ve o varlk salk kazanp yetkinlik derecesine katlnca-

ya kadar yürür. Fakat yine dc, yetkinlie ulamada bedenine hastalk
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girmemi salkl varln gücüne sahip deildir. Çünkü hastaln gir-

dii beden hastalktan yeni kurtulmu ve pasm katmad safla -ki o

aslî saflktr- daha yeni ulamtr. Ömek olarak peygamberler içinde

Yahya ve Âdem’i verebiliriz. Hedef ise insann kulluktaki yetkinlik de-

recesidir. Çünkü ‘Allah insan en güzel biçimde yaratm, sonra onu aa-
larn aasna atmtr, iman edip sâlih ameller ileyenler müstesna.

w><

man edenler ise bu sayede aslî salklar üzerinde braklm olanlardr.

Çünkü insan doasnda geçici eylerden kaynaklanan illetleri ve farkl

gayelerden kaynaklanan hastalklar kazanmtr. Bu hakim ise insan

Allah'n kendisini yaratm olduu en güzel surete döndürmek ister. -
te, akll kiinin kimya (simya) denilen bu sanat örenme amac budur.

O ölçü ve vezinleri bilmekten baka bir ey deildir.

nsan Allah tarafndan yaratldnda, Allah, onun bedenini scak,

souk, ya ve kurunun bileiminden oluturmutur. Daha dorusu so-

uk-kuru, souk-ya, scak-ya ve scak-kurudan meydana getirmitir,

Burada kast edilen, Âdem, baka bir ifadeyle, beerî yaratln ve un-

surdan olumu doal bedensel suretin asldr. Bunlar dört karmdr:
Kara, balgam, kan ve safra. Söz konusu dört unsur büyük âlemin cis-

minde u tarz bulunur: Ate, hava, su ve toprak. Allah Adem’in bede-

nini çamurdan yaratt. Çamur suyun toprakla karmdr. Ardndan

ona bir nefis ve ruh üfledi. srail oullarnn peygamberlerine indirilmi

baz kitaplarda, anlamn zikrettiimiz husus yer almtr. Burada onu

zikretmemiz gerekmitir, çünkü haberlerin en dorusu, Allah’tan riva-

yet edilen haberdir.

Mesleme b. Veddal -Kurtubahyd- bize öyle rivayet etmitir: ‘Al-

lah srail oullarndaki peygamberlere indirdii baz kitaplarda öyle

demitir: Ben Âdem’i toprak ve sudan yarattm. Ona nefis ve ruh üfle-

dim. Onun bedenini toprak yönünden düzenledim; yaln sudan, s-

cakln nefisten, soukluunu ruhtan düzenledim. Ardndan bedene

baka dört tür yerletirdim ki her birisi ancak dieriyle ayakta durur.

Bunlar iki safra, kan ve balgamdr. Sonra onlarn bir ksmn dierine

yerletirdim. Bu meyanda kuruluun yerini, kara-safra, scakln yerini

sar-safra, yaln yerini kan ve soukluun yerini ise balgam yaptm.’

Sonra Allah öyle buyurmutur: ‘Hangi bedende bu karmlar dengeli

halde bulunsa o bedenin sal tam ve yaps dengelidir. Birisi.dierin-

den fazla ve onlara egemen olursa fazlalk ölçüsünde bedene hastalk gi-
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rer. Karmlardan birisi eksik kalrsa dierlerinin basksna dayanamaz.

Dier karmlarn baskn geldii ve onlara direnemedii ölçüde ise has-

talk bedene girer. O halde tp ilmi, eksii artrarak fazlay eksilterek,

dengeyi elde etmeyi hedefler.

Buradaki alnt el-Mev'zetü’l-Hasene adl kitabmzda zikrettiimiz

uzun bir bölümdür.

(Müdâvi’l-küKim ve Yüce Eserler)

Bu imam, bu doal yaratl en iyi bilen insanlardan olduu gibi

kendisinde ulvî âleme ait ve gezegenlerin nurlarna ve onlarn yüzüle-

rine braklm eserleri en iyi büen kimsedir. Söz konusu ey, Allah’n

göklere, onlarn birlikteliklerine, inilerine, çklarna, yükselilerine ve

düülerine vahyettii emirdir. Allah öyle buyurur: ‘Her göe kendi em-

rini vahyetti .

MW Yeryüzü hakknda da öyle buyurur: ‘Onda besinlerini

takdir etmitir .’500

Bu kii, zikrettiimiz konuda geni imkâna, derin bir kulaca ve bi-

rikime sahiptir. Fakat onun bak gücü, zevk ve hal yönünden yedinci

felei aamaz. Fakat Mükevkeb ve Atlas feleinde bulunan eyler keif

ve görme yoluyla onun adna gerçeklemitir. Ona hâkim hal, kendi

zannnca, hakikatleri bakalatrmaktr. Bize göre hakikatler, bütün ola-

rak bakalamaz. Derece ve dakikalarnda, bu ahs düünmesi ve göz-

lemesi yönünden ruhaniyetiyle sürekli tespih eder. Onda ölüyü dirilt-

menin srlarndan bir takm gariplikler vardr. Allah’n ona tahsis etmi

olduu eylerden birisi, bulunduu yerde Allah’n bolluk ve bereket ya-

ratmasdr. Nitekim Hz. Peygamberim Hzr hakknda böyle söyledii

aktardr. Ona Hzr adnn verilmesinin sebebi sorulduunda, Hz. Pey-

gamber öyle cevap vermi: ‘Hangi tan üstünde otursa altnda yeillik

filizlenir.’

Bu imam, Hzr’n örencisi, zat bilgisi ve güç ilminde büyük idi.

Bu bilgiye dikkatlerini çekme hususunda dostlarna kar lütufkâr, dost-

larnn genelinden ise onu gizlerdi. Bunun nedeni, bu bilgi hakknda

onlar adna korku duymasdr. Bu nedenle müdâviü’l-külûm (hastalkla-

r iyiletiren) diye isimlendirildi. Nitekim Hz. Yakup da, kardelerinin

bir kötülük yapmasndan çekinerek, Yusuftan (rüyasn) gizlemesini is-

temitir. Bu imam, dostlarnn genelini yönetim ilmi ve ruhlarn beden-
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le bileimi, bedenlerin ayrmas, sureti çkartarak veya suret giydirerek

bedenlerin birlemesi gibi bu ilim dalna benzeyen hususlar ile megul

eder. Böyle yapmasnn nedeni, dosdarnn buradan her eyi bilen hik-

met sahibi Allah'n yaratn örenmelerini istemesidir. Âlemi bilmek,

onun büyük insan, insann ise cisim olmada âlemin özeti, anlamda ise

benzeri olduunun bilgisi bu kutuptan ortaya çkar.

Bu kitapta yazdklarm kendisinden aldm Ruh, sözü edilen

Imâm’n bir gün dostlarn bir zaviyede toplayp heybetli bir halde on-

lara hitap için ayaa kalküuu bana bildirdi. öyle demitir: 'Size bu

makammda simge yoluyla söyleyeceim eyi, anlaynz, üzerinde düü-

nüp hâzinesini ortaya çkartmaya çalnz. Onun zamannn hangi

âlemde genilediini anlamaya çalnz. Ben size bir öütçüyüm ve ö-
retilen her ey yaylmaz. Her bilginin tahsis edildii bir ehli vardr. Yal-

nz kalmak mümkün olmad gibi (herkese ayn ayr bilgi aktarmaya)

vakit de yetmez. Toplumda farkl ftratlar, birbiriyle uyumayan zihinler

olmaldr. Toplumdan, maksat ise birdir ve benim sözüm o maksada

yönelik olduu gibi simgemin anahtar da onun elindedir. Her maka-

mn bir sözü, her bilginin bir adam, her vâridin (kalbe gelen bilginin)

bir hali vardr. Söylediimi anlaynz! Duyduunuzu aklnzda tutunuz!.

Nurun nuruna yemin ettim, hayatn ruhuna ve ruhun hayatna yemin

ettim: Kukusuz ben geldiim gibi sizden ayrlacam ve kendisinden

meydana geldiim asla döneceim. Bu karanlkta bekleyiim uzun sür-

dü ve bu skntnn artarda gelmesiyle nefesim darald. Artk sizden ay-

rlmak istiyorum.*Bana ayrlma izni verilmitir. Sözüme sadk kaln. Se-

neler geçtikten sonra size söyleyeceim eyleri anlayacaksnz -seneleri

belirtmi ve saylarn zikretmitir-. Bu müddetten sonra size gelmemi

bekleyiniz ve tekrar bu toplanma yerine gelmek için acele ediniz. ayet

lafz incelmi ve anlam harflere baskn gelmise diyeceim udur: Haki-

kat, hakikat! Tarikat, tarikat! Kukusuz cennet ve dünya, bina ve ker-

piçte ortaktr. Ne var ki kerpicin biri topraktan ve samandan, dieri al-

andan ve gümütendir.’

te bu, onun oullarna tavsiyesidir. Bu önemli bir konudur. Onu
simgesel söylemi ve ayrlmtr. Kim bu meseleyi anlarsa rahata erer.
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(bn Arabi’nin bn Rüd ile Kurtuba’da Karlamas)

Bir gün Kurtuba’da ehrin kads Ebu’l-velîd bn Rüd’ün huzuru-

na girdim. Halvetimde, Allah’n bana açm olduu eyleri duyup ö-
rendii için benimle karlamak istiyordu. Duyduklarndan dolay a-
knln izhar ediyordu. Babamn arkadalarndan birisi olduu için

babam bn Rüd’ün arzusu üzerine benimle bir araya gelsin diye bir ve-

sileyle beni ona gönderdi. O esnada byklar henüz terlememi bir deli-

kanlydm. Huzuruna girdiimde sevgi ve saygyla kalkp beni kucakla-

d ve öyle dedi:

-Evet!

Ben de cevap verdim:

-Evet!’

Söylediini anladm için sevinci artt. Sonra, sevincinin sebebinin

farkna vardm ve ona ‘hayr’ dedim. Bunun üzerine üzüldü, rengi de-

iti ve sahip olduu eye kar kuku duydu. Bana öyle dedi:

-Keif ve ilâh feyizde, iin nasl olduunu gördün? Acaba teorik

düüncenin bize verdii gibi midir?

öyle cevap verdim:

-‘Evet ve hayr! ‘Evet ve hayr’ arasnda ruhlar maddelerinden, bo-

yunlar bedenlerinden uçar.

Bunun üzerine rengi sarard ve kendisini sknt bast, bada ku-

rup oturdu ve iaret ettiim eyi anlad.

te bu, kutup imamn, baka bir ifadeyle müdâviü’l-külûm’ün zik-

retmi olduu meselenin aynsdr.

bn Riid sahip olduu bilgiyi sunup (bizim söylediimize) uygun

veya farkl olup olmadn örenmek için daha sonra da babamn ta-

vassutuyla bizimle bir araya gelmek istedi. Çünkü kendisi, fikir ve teo-

rik düünce mensubuydu. Ardndan halvete cahil girip ders görmeden

ya da aratrma, okuma ve kitaplar inceleme olmakszn bu ekilde d-

arya çkan birisini gördüü bir devirde yaad için Allah’a ükretti.

(Benim tecrübem hakknda) öyle demitir: ‘Bu bizim kabul ettiimiz,

fakat mensubunu görmediimiz bir haldir. Kaplarn kiliderini açan o

hal mensuplarndan birisinin bulunduu bir zamanda bulunduum için
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Allah’a hamd ederim. Bana onu gösterme ayrcaln baheden Allah’a

hamdoisun!’

bn Rüd ile ikinci kere karlamak istedim. Bunun üzerine, bn
Rüd misal âleminde bir surete yerletirildi ve orada aramzda ince bir

perde vard. Bu perdeden ben ona bakyor, o ise beni görmüypr ve ne-

rede bulunduumu bilmiyordu. Kendisiyle ilgilenmek onu benden al-

koymutu. Bunun üzerine öyle düündüm: bn Rüd’ün sahip oldu-

umuz hale ulamas irade edilmemi!

Merâke ehrinde 1169 (565 h.) senesinde Ölünceye kadar bir daha

onunla hiç karlamadm. Oradan Kurtuba’ya tand, kabri

Kurtuba’dadr. Naann bulunduu tabut hayvana yüklendiinde, eser-

leri hayvann dier tarafna yüklenmiti. Ben de fakih-edip Ebû Hasen

Muhammed b. Cübeyr Seyid Ebû Saîd, arkadam Ebû Hakem Amr b.

Serrâc ile beraber orada bulunuyordum, Ebu’l-Hakem bize dönüp öy-

le dedi:
cmam bn Rüd’ün bineinde kiminle denkletirildiini görü-

yor musunuz? Bu imam, unlar da amelleri yani eserleri!’

Bunun üzerine bn Cübeyr öyle karlk verdi: Evladm! Ne güzel

düündün. Azna salk!

Ben de bu ifadeleri bir öüt ve nasihat olarak kaydettim. Allah

hepsine merhamet etsin. Artk oradaki gruptan benden baka yaayan

kalmamtr.

Bu noktada u msra söyledim:

Bu imam, unlar da amelleri

Keke, bilebilsem! Emelleri gerçeklemi midir?

(Müdâviü’l-Külûm ve Felek ilmi)

Bu kutup, yani müdâviü’l-külûm felein hareket srrm örenmiti

ve Allah’n kendisini yaratt ekilden baka bir ekle sahip olsayd kap-

sad hiçbir eyin olumayacan bilirdi. Akllar Allah’n eylerdeki

bilgisini ve O’nun her eyi bilen olduunu görsün diye bu konudaki

ilâh hikmeti açklamtr. ‘O’ndan baka ilâh yoktur, O her eyi bilen ve

her eyi hikmetine göre yapandr.’ zat ve sfadarn bilinmesinde bu Ku-

tup’un iaret ettii eyin bilgisi vardr. Felek dairesel hareketten baka

bir ekilde hareket etseydi, onun hareketiyle boluk dolmaz, pek çok
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doal mekân bolukta kalr, öyle bir hareketten i tamamlanmaz, hare-

ket ile o doal mekânlarn dolmas eksik kald ölçüde iin kendisi de

eksik kalrd. Bu ise Allah’n dilemesine ve sebepleri koymadaki hikme-

tine baldr.

Bu Kutup, mertebelerine ve feleklerinin büyüklük ve küçüklüüne

göre âlemin çevre ve nokta arasnda mevcut olduunu, çevreye en yakn

olann içe yakn olandan daha geni olduunu bildirir. Dolaysyla onun

günü daha büyük, mekân daha geni, dili daha açk olduu gibi güce

ve durulua ulamaya daha yalandr. Yer küreye varncaya kadar, un-

surlara doru mildikçe bu mertebeden uzaklalr. Çevredeki her parça,

üzerinde ve altnda bulunan eyin karlnda bulunur. Birisi geni di-

eri dar olsa bile, üst ve alt parçalardan hiç birisi dierine artk gelmez.

Bu durum, dar geniletmeden ya da genii daraltmadan, büyüün kü-

çük, geniin dar üzerine gelmesidir. Hepsi, zatlaryla noktaya bakar.

Küçüklüüne ramen merkezdeki nokta, kendisini çevreleyen bütün

parçalara zatyla bakar. u halde kuatan çevre, kuatlan ise nokta ol-

duu gibi, bunun tersi de dorudur. Düününüz!

(lâhî) emir yeryüzüne varncaya kadar unsurlara indiinde tortusu

artar. Bu durum testideki ya veya sv eylerin tortusunun aaya çö-

küp üstünün duru kalmasna benzer. lâhi emrin tortusunun artmasnn

nedeni, doa âleminin karlat bilgi ve tecelli nurlarn alglamay

engelleyen perdelerdir. Bu engeller, ehvet kirleri, dinî bakmdan ku-

kulu eyler, dilde, bakta, duymada, yiyecekte, içecekte, giyecekte, bi-

nekte ve cinsel konuda (kukulu eylerden uzak durmak anlamndaki)

verânn yoksunluu, helâl olsalar bile, kendilerine tam olarak saplanmak

ve yönelmek nedeniyle arzularn yol açt kirlerdir. Ahiret ehvetleri

dünya ehvederinden daha büyük olsa bile, orada ehvedere yönelmek,

tecelliyi engellemez. Çünkü orada tecelli gözleredir, gözler ise ehvet

mahalli deildir. Orada, yani dünyada tecelli ise içgözlere ve içedir, da
deildir. ç ise arzu mahallidir. Arzu ve tecelli ise bir mahalde toplan-

maz. Bu nedenle arifler ve zahider, bu dünya hayatnda arzularn yeri-

ne getirmeyi ve onun arzularyla ilgilenmeyi azaltmtr.

(Ebdal’n Mertebeleri)

Bu imam, Allah'n kendileriyle yedi bölgeyi koruduu ebdal deni-

len yedi adam bulunduunu arkadalarna öreten kimsedir. Her Be-
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del’in bir bölgesi vardr. Yedi göün ruhaniyeti onlara bakar. Onlardan

her bir ahs, bu göklerde bulunan nebilerin ruhaniyetinden meydana

çkan bir güce sahiptir. Söz konusu peygamberler Halil brahim, sonra

Musa sonra Harun, sonra dris, sonra Yusuf, sonra sa sonra Adem’dir.
1 .

Allah’n selâm hepsinin üzerine olsun. Yahya ise Isa ile Harun arasnda

gider gelir.

Böylece bu yedi Bedel’in kalplerine bu peygamberlerin kalplerin-

den (güçler) iner. Bu yedi gezegen, feleklerinde yüzmeleri esnasnda Al-

lah’n onlara ve bu yedi göün hareketlerine tevdi ettii sr, bilgi ve ul-

vî-süflî eserlerle kendilerine bakar. Allah öyle buyurur: ‘Her göe emrini

vahyelti.’
501 Binaenaleyh, her gün ve saatte o saatin sahibi ve günün oto-

ritesinin verdii eye göre, onlarn kalplerinde (bu bilgiler) bulunur.

(Dördüncü Bölge ve Bedcl’i)

Bu meyanda, Pazar günü meydana gelen her lmî konu, dris’in

maddesindendir. O günde, hava ve ate unsurunda oluan her ulvî eser

ise Güne’in yüzüünden ve Allah’n günee tevdi ettii (eylerle) bak-

masndan kaynaklanr. Pazar gününde su ve toprak unsurunda oluan

her eser, dördüncü felein hareketindendir. Kendisini koruyan bu ah-

sn yeri, dördüncü bölgedendir.

Bedellerden bu bölgeye tahsis edilmi ahs için meydana gelen

ilimler, ruhanilik srlarnn bilinmesi,k ve aydnln bilinmesi, im-

ek ve uann bilinmesi, aydnlk her cismin ve neden aydnlandnn
bilinmesi, aydnlanabilir olmay salayan mizacn mahiyetinin bilinme-

sidir. Aydnlk cisimlere örnek olarak canl snfndan ate böcei ya da

bitkilerden incir aacnn köklerini ya da talardan inci ve yakutu ve

hayvann kimi etlerini verebiliriz. Maden, bitki, hayvan, insan ve melek-

teki yetkinlii bilmek, herhangi bir bitki veya hayvanda ortaya çktn-
da dorusal hareketi bilmek, tesisi ve nurlarn nefeslerini bilmek, yöne-

tici ruhlarn (bedenlerden) ayrlmasn bilmek, herhangi bir hayvanda

ortaya çktnda dorusal hareketi bilmek, belirsiz- dorumlar açkla-

mak, kapal sorunlarda problemleri çözmek, feleklerin ve çarkn çkar-d nameleri bilmek, telli çalglar vc benzeri âlederin seslerini bilmek,

onlarla hayvanlarn doalar arasndaki ilikiyi bilmek, bunlardan bitki-

lere ait eyleri bilmek, ruhsal anlamlarn ve güzel kokularn kendisinde

bittii eyin ve onlar kokulu yapan mizacn bilinmesi, neden ona dön-
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dükleri, havann güzel kokulan koklama duyusuna nasl aktardnn bi-

linmesi, onun araz m cevher mi olduu: Bütün bunlar, bu bölgenin

sahibi olan Bedel, Pazar ve dier günlerde söz konusu felein ve ondaki

gezegenlerin hükmünün saatlerinde ve kendisinde bulunan peygambe-

rin ruhaniyednden elde eder ve örenir. Cuma dönene kadar böyle de-

vam eder.

(Yedinci Bölge ve Bedel’i)

Pazartesi gününde meydana gelen her lmî konu, Adem’in ruhani-

yetinden meydana gelir. Hava ve ate unsurunda meydana gelen her

yüce eser ise Ay'n yüzüündendir. Su ve toprak unsurunda oluan her

süflî eser ise dünya göünün hareketindendir. Bu ahsa ait bölge, ye-

dinci bölgedir.

Pazartesi ve bu felein hükmünün bulunduu Cuma gününün bü-

tün saadetinde bu Bedel için meydana gelen ilimler, mutluluk ve bed-

bahtlk ilmi, isimler ve onlara ait özelliklerin ilmi, med-cezir ilmi üe

artma ve eksilmenin ilmidir.

(Üçüncü Bölge ve Bedel’i)

Sal günü meydana gelen her lmî mesele, Harun’un ruhaniyetin-

den meydana gelir. Ate ve hava unsurunda meydana gelen her ulvî

eser ise Merih Feleinin ruhaniyetinden kaynaklanr. Su ve toprak un-

surundaki her süflî eser, beinci felein hareketinden meydana gelir.

Bu Bedel’e ait bölge, üçüncü bölgedir. Ona bu günde ve dier

günlerin saatierinde verilen ilimler mülkü yönetme ve idare ilmi, hima-

ye ve koruma ilmiyordu düzeni, sava ve harp hileleri ilmi, kurbanlar ve

hayvan kesmek ilmi, kurban günlerinin srlarnn bilinmesi ve onun di-

er ksmlara yaylmasnn ilmi, hidayet ve sapknlk ilmi ve kukunun

kanttan ayrmas ilmidir.

(Altnc Bölge ve Bedel’i)

Çaramba günü meydana gelen her lmî konu, sa’nn ruhaniyetin-

dendir. Çaramba, nur günüdür. Hz. sa bugün üzerinde bulunduu-

muz bu yola girerken bize nazar (bak) vard. Ate ve havadaki her
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(ulvî) eser, Kâtib’iu kendi feleinde yüzüünden, su ve toprak unsu-

rundaki her süfli eser ise ikinci göün felein hareketindendir.

Bu günün sahibi Bcdel’c ait bölge, yedinci bölgedir. Onun için bu

günde ve (dier) günlerdeki saaüerde meydana gelen ilimler, vehimler

ve ilham bilgisi, vahiy, görüler, kyaslamalar, rüya, ifade, sanatsal yara-

tm ilmi, koruma ve düzenleme ilmi, anlay gözüne ilien sürçme ilmi,

talimler ilmi, yaz ve âdab ilmi, zecr, kehanet, sihir, tlsmlar ve niyetler

ilmidir.

(kinci Bölge ve Bedel’i)

Perembe günü meydana gelen her ilmi mesele, Musa’nn ruhani-

yetindendir. Ate ve hava unsurunda oluan her ulvî eser Müteri’nin

yüzmesinden, su ve toprak unsurunda oluan her süfli eser ise onun fe-

leinden kaynaklanr.

Bu Bedel’e ait bölge, ikinci bölgedir. Bu günde ve (dier) günler-

deki saatlerde onun adna meydana gelen ilimler bitkiler ve adeder ilmi,'

iyilik sebeplerini ve güzel ahlâklar bilmek. Hakka yaklatran ibadetleri

bilmek, amelleri kabul ilmi ve sahipleriyle nereye varacaklarnn bilin-

mesidir.

(Beinci Bölge ve Bedcl’i)

Allah’n kendisiyle beinci bölgeyi koruduu bu ahs adna Cuma

günü meydana gelen her ilmi konu, Yusufun ruhaniyetinden meydana

gelir. Ate ve hava unsurunda oluan her ulvî eser, Zühre gezegeninin

bakndan meydana gelirken su ve toprak unsurunda meydana gelen

her süflî eser, Zühre feleinin hareketinden kaynaklanr. Bu ise ‘Allah’n

her göe vahyettii’ emirdendir. Baka bir ifadeyle bu eserler, gök ve

yeryüzü arasnda inen lâhî emirdendir. Söz konusu emir, bu ikisinin

arasnda doan her eyde, baka bir anlatmla gökten yaan eyle bu

yamay kabul eden yeryüzü arasnda oluan her eyde bulunur. Yeryü-

zünün gökten inen eyi kabul etmesi (yamurla yeryüzünün döllenme-

si), (çocuk) oluturmak için diinin rahminin erkein suyunu kabul et-

mesi ya da kular söz konusu olduunda dii kuun erkek kutan slak

havay kabul etmesine benzer. Allah öyle buyurur:
£
Yedi göü yaratt,

yerden de bir o kadarn yaratt Emir onlarn arasnda iner. Böylece Al-
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lah’n her eye kezdir olduunu örenirsiniz Kudret, ancak var etmeyle

ilgili olabilir. Böylelikle, bu initeki amacn oluturma olduunu anla-

dk.

Bu günde ve dier günlerdeki saatlerinde söz konusu ahs adna

meydana gelen ilimler, cemal ve üns (ünsiyet) mertebesinden tasvir ilmi

ve haller ilmidir.

(Birinci Bölge ve Bedel’i)

Birinci bölgeyi koruyan bu Bedel adna Cumartesi günü meydana

gelen her ilmi konu, Halil brahim’in ruhaniyetindendir. Bu günde ate

ve hava unsurunda oluan her ulvî eser Keyvân gezegeninin kendi fele-

inde hareket etmesinden meydana gelirken su vc toprak unsurunda

meydana gelen her süfli eser ise bu gezegenin feleinin hareketinden

oluur. Allah Teâlâ seyyar gezegenler hakknda öyle buyurur: ‘Hepsi bir

felekte yüzer™ Baka bir ayette ise ‘Yldz ile yollarn bulurlar
’504 buyu-

rur. u halde Allah, yldzlar klavuz edinilsin diye yaratt,

Bu günde ve dier günlerin gece ve gündüzündeki saaderinde bi-

rinci bölgeyi koruyan bu Bedel adna meydana gelen ilimler, sebat ve

duraanlk ilmi, devam ve kakçlk ilmidir.

(Yedi Bedel’in Makamlar vc Alkanlklan)

Bu imama (Müdâviü’l-külûm) bu Bedellerin makamlar ve alkan-

lklar bildirilmitir.

öyle demitir: Birinci Bedel’in makam ve düsturu,
£

O’nun benzeri

yoktur
1505

ayetidir. Bunun nedeni, ilkligin kendisine ait olmasdr. Çünkü

bir benzeri kendisinden önce olsayd, onun ilk olmas geçerli olmazd.

Binaenaleyh onun zikri, kendi makamna uygundur.

ikinci Bedel’in düsturu,
‘
Rdbbimin kelimeleri tükenmezden önce deniz

tükenirdi™ ayetidir. Bu ise Hakkn ilminin makamdr vc onun ilimesi

sonsuzdur. Bilgi, nitelikler sralamasnda kincidir. Çünkü niteliklerin

ilki, hayattr, ondan sonra ilim gelir.

Üçüncü ahsn düsturu ve makam, ‘

Nefislerinizde de, görmüyor mu-

sunuz?w ayetidir. Bu ise üçüncü mertebedir. Çünkü ilk ayetler üâhî

isimlerdir, ikincil ayetler ise ufuklardadr. kincileri takip eden ayetler

ise nefislerimizde olan ayetlerdir. Allah öyle buyurur:
c
Onlara ayetleri-
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mizi ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceiz.’508 Bu nedenle bu düstu-

ra, üçüncü Bedel tahsis edilmitir.

Dördüncü Bedel’in düsturundaki makam ise
cKeke toprak olsay-

dm,s09
ayetidir. Toprak, merkez fikrini kabul edenlere göre, merkezi ta-

lep eden dördüncü unsurdur. Bu nedenle kürenin noktasnn topraa

daha yakn bir eyi yoktur. O nokta, çevrenin varlnn sebebidir. Bu

dördüncü Bedel, Allah’a, yani eyleri var edene yaklamak ister ve bu

yaknlk ise ancak tevazuyla gerçekleir. Tevazuda ise topraktan daha

aada bulunan kimse yoktur. Toprak, bilgilerin kaynaklar ve nehirle-

rin kaynama yeridir. Sklan (bulutlardan) yaan eyler, topraktan yük-

selen rutubetlerin buharlardr. Bu meyanda pnarlar ve nehirler toprak-

tan fkrd gibi buharlar havaya topraktan çkar. Böylece suya dönü-

ür ve yamur olarak yaar. Bu nedenle Dördüncü Bedel dördüncü un-

sura tahsis edildi.

Beinci Bedelin makam ise ‘Bilmiyorsanz, zikir ehline sorun* 10
aye-

tidir. Sadece doan kii, soru sorar. Çünkü çocuk, tfllk makamnda-

dr. Tfllk, yalk anlamndaki tfl kelimesinden türetilmitir. Allah öy-

le buyurur: ‘Sizi annelerinizin karnndan bir ey bilmiyor iken çkard.*11

Dolaysyla çocuk
,
sormadan bilemez. O halde çocuk beinci mertebe-

dedir. Çünkü onun anneleri, dörttür ki onlar da unsurlardr. Böylece

çocuk, beinci varlk oldu. Bu nedenle soru sormak, bedeller içinde Be-

inci Bedel’in alkanl olmutur.

Altnc Bedel’in makamna gelince, onun düsturu (ayn zamanda

edebi veya zikri) ‘imi Allah’a havale ederim
5512

ayetidir. Bu, altnc mer-

tebedir ve altnc Bedel’e aittir. Altnc mertebenin ona ait olmasnn

nedeni, udur: Daha önce ifade ettiimiz gibi o, beinci mertebede so-

ruyordu ve bilmiyordu. Sorduunda ise örenmiti. Örendiinde ise

Rabbine dair bilgisinin hakikatine ulam ve böylelikle kendi iini Al-

lah’a havale etmiti. Çünkü ii hakknda kendisinin bir gücü olmadn
ve ‘Allah’n dilediini yapan olduunu’ anlamtr. Bunun üzerine öyle

der: ‘Allah beni iimin sahibi yapam -ki Allah dilediini yapandr-

ögrendigimde, iimde Allah’a tevekkül etmemin daha doru olduunu

da örendim. Bu nedenle (tevekkülü dile getiren) ayeti düstur edin-

dim.’
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Yedinci BedePin makam ve (diLsturu),
c
Biz emaneti arz ettik

* 13
aye-

tidir. Çünkü emanet, yedinci mertebenin sahibidir. Ayrca, insan diye

ifade edilen Âdem’in oluturulmas da yedinci mertebede gerçekleti.

Çünkü o, akldan, sonra nefsten, sonra Hebâ’dan, sonra felekten, sonra

iki etkinden (ate ve hava), sonra iki edilgenden (toprak ve su) olu-

mutur. Bunlar ise aladr. Sonra insan -ki Âdem’dir- yedinci mertebede

olumutur. nsan Baak’ta var olduuna göre, onun yönetim süresi

yedi bin sene olmutur. Böylece sürenin yedinci mertebesinde var oldu.

Binaenaleyh emaneti ancak yedinin (hakikatiyle) özdeleen kimse ta-

yabilir. O, Bedellerin yedincisidir. Bu nedenle onun düsturu, (içinde

emanetin zikredildii) bu ayet oldi.

Böylece, Ebdal’n (Bedeller) mertebelerini açklam olduk.

(Müdâviü’l-Külûm’un Halifeleri)

Müdâviü’l-külûm olan bu kutup, bedeninde ve âlemdeki yöneti-

minde hapsolduu esnada yetmi kabile onun karsnda durmu, onla-

rn hepsinde lâhî bilgiler ve varln srlar zuhur etmiti, Bu Kutbun

sözü hiçbir zaman yediyi amazd. Uzun bir süre arkadalar içinde kal-

d. Zamannda arkadalarndan erdemli bir ahs belirlemiti. Bu ahs,

ona en yakn kiiydi ve ad cl-Müsteslim idi. Bu imam vefat ettiinde,

kutupluktaki makamna el-Müsteslim geçti. Onun bilgilerinin çou,

zaman bilgisiydi. Zaman bilgisi, kymetli bir bilgidir. Ezel ondan öre-

nildii gibi ayn zamanda ‘Allah var idi ve O’nunla beraber baka bir

ey yoktu’ hadisi de zaman bilgisinden ortaya çkar. Zaman bilgisi, Ri-

cal’den (adamlar) sadece Efrad’n bildii bir ilimdir. Söz konusu ilim,

lk Dehr ve Dehirlerin Dehri diye ifade edildii gibi zaman da bu ezel-

den var olmutur. Bunun sayesinde Allah ed-Dehr diye isimlendirildi.

Allah’n böyle isimlendirilmesi
c
Dehr’e sövmeyiniz, çünkü Allah

Dehr’dir’ anlamndaki hadiste geçer. Hadis, sahih ve sabit bir hadistir.

Kim Dehr bilgisini elde ederse artk o, Hakka nispet ettii herhangi bir

eyde durmaz. Çünkü o, en büyük geniliin sahibidir.

Bu ilimden Tanr hakkndaki görüler çoald gibi inançlar da

bundan dolay farkllamür. Bu ilim, herkesin kabul ettii ve hiçbir

ksmm reddetmedii bir ilimdir. Zaman bilmek, en genel ilimdir.
s

Zaman, bir lâhî zarftr, srlar gariptir. Zamann dta bir varl yok-

tur. (Ama) her eyde hüküm sahibidir. Zaman Hakka nispet edilebildi-
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i gibi ayn zamanda olua da nispet edilebilir. O, belirlenmi bilinmez-

likte ya da gaybte kalanlaryla bütün isimlerin sultandr. Bu imam, za-

man bilme konusunda otoritedir. Onun dehirlerin dehrini bilmesiyle

dünyann ehli hakknda oyun olmasnn hikmetini bilir. Acaba, kendisi-

ni Allah yaratm iken, dünya neden oyun diye isimlendirildi? Oyun

çounlukla zamana nispet edilir ve ‘zaman ehliyle oynad’ denilir. Za-

man geçmile ilgili olduu gibi sonuçta da hükümrandr. Bu imam, ça-

lmay kötüler ve hikmetini bilse bile onu benimsemez. Fakat bununla

mensuplarnn himmetleri vastalara ilimekten uzaklar. Bu imam’n

ölmezden önce Hakkn yaratklarndaki altm üç bin be yüz ilim ö-
rendii bildirilmitir ki, bunlar özellikle ulvî ilimlerdendir.

mam el-Müsteslim vefat etti, Allah kendisine merhamet etsin!

Ondan sonra yerine ad Hakkn mazhar olan erdemli bir ahs geçti. O
da, yüz elli sene yaad ve vefat etti. Yerine el-Hâic geçti. Onun duru-

mu büyüktü, klçla ortaya çkmt. Yüz krk sene yaam ve savata

ehit edilmitir. Onun haline baskn olan ilâh isim, el-Kahhar ismiydi.

Öldürüldüünde, yerine Lokman denilen birisi geçmitir. Allah en iyi-

sini bilir!

Lokman’m lakab, Vâzu’l-hikem’di (hikmetleri koyan). Yüz yirmi

sene yaad. Tertibi, matematik, doa ve metafizik ilimlerini bilirdi. Ar-

kadalarna çokça tavsiyede bulunurdu. Bu imam (Kur’an’da geçen

Peygamber) Lokman ise kukusuz Allah bize onun oluna yapt tav-

siyeyi zikretmitir. Söz konusu tavsiyeler, onun Allah’ bilmedeki dere-

cesini ve genel hallerinde eylerde itidal ve yönelii tevik ettiini göste-

rir.

Davud Peygamber zamannda. Lokman vefat ettiinde onun yeri-

ne ad el-Kâsib olan bir ahs geçmitir. Bu imamn, iki âlem arasndaki

ilikiler hakknda olduu gibi âlemin, bulunduu surette var olmasn

salayan bu lâhî münasebet hakknda da derin bilgisi vard. Bu imam

herhangi bir eseri varlkta ortaya çkartmak istediinde, ulvî âlemden

onda etkin eye içinden belirli bir ölçüye göre bakard. Bu bak netice-

sinde söz konusu eseri, temas etmeden ya da doal herhangi bir çare

kullanmadan ortaya çkarrd.

öyle derdi: Allah bütün bilgiyi feleklere yerlq tirdi. nam ise bü-

tün âlemin balamm (âlemdeki eyler arasndaki ba ve münasebetler)
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bir toplam yapt. Binaenaleyh insandan âlemdeki her eye uzayan bir

ba vardr. nsanda bulunan bu badan, insana ulatrmas için Allah’n

o eye brakt durumlar meydana gelir. (Yine) Arif-insan, bu badan

istediinde o eyi hareket ettirir. u halde âlemde insanda eseri bulun-

mayan bir ey olmad gibi insann eserinin bulunmad herhangi bir

ey de yoktur. Bu imam, bu balar kefeder ve onlarn bilgisine sahip-

tir. Bu balar, nurun nlarna benzer.

Bu imam seksen sene yaad. Vefat ettiinde, câmiu’l-hikem (hik-

metleri toplayan) diye isimlendirilen birisi yerine geçti. O da, yüz yirmi

sene yaad. Onun Ebdal’m srlar, eyh ve mürit hakknda büyük sözle-

ri vardr. Sebepleri kabul ederdi. Bitkilerin srlar ona verilmiti. Onun

bu yolun mensuplarna mahsus her ilmimde derinlii vard.

Bu konuda zikrettiimiz hususlar yeterlidir. Allah hakk söyler ve

doruya ulatrr.

ON ALTINCI BÖLÜM:
Süflî Menzillerin ve Kevnî limlerin Bilinmesi.

Allah' Bu ilimlerden Bilmenin lkesi. Evtad' (direkler)

ve Ebdal' (Bedeller) Bilmek. Allah'n Onlarn Yöneti-

mine Verdii Ulvî Ruhlar. Feleklerinin Sralan.

Younlar bilmek düzenlenmi ilimlerdir.

Onlar, peygamberler için istenilen eye delildir

Onlar, sapmas olan srlar perdeler

Onlar, yollarn belirtilerini ortaya çkartr

Yüce âlemden ona ait olan yedidir

Hilalden, Ulvî olarak Zühal’e kadar al

Allah direkleri dört olarak var edip
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Onlarla yeryüzünü salamlatrmasayd

Üzerinde bulman kimse onda yerleemezdi

,

Onun örneine a! Sana örnek vermeyi yasaklar.

Allah seni desteklesin, bilmelisin ki: Önceki bölümde Ebdal’n (de-

deler) menzillerini, makamlarn, onlara yardm eden yüce ruhlarn

kimler olduunu, bu ruhlarn feleklerinin diziliini, aydnlk cisimlerin

onlardaki etkilerini ve onlara ait bölgeleri zikretmitik. Bu bölümde ise

balkta belirttiim hususlar zikredeceim.

Süfli menziller, burada, kendilerinden eytann insana geldii dört

yön. demektir. Onlar süfli diye isimlendirdik, çünkü eytan süfli âlem-

dendir. Dolaysyla insana ancak kendisine uygun menzillerden gelebi-

lir. Bunlar, sa, sol, arka ve öndür. Allah öyle buyurur: ‘(eytan der

ki) Sonra onlara önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarndan gele-

ceim .’ 514 eytan insana kar doadan yardm alr. Çünkü doa, insan

çard arzulara uymak konusunda eytana imkân salar. nsana ise

bu yönlerden eytanla savamas ve eriatn kendisiyle o yönleri kapat-

masn emrettii amellerle onlar kapatmas emredilmitir. Bunu yapt-

nda eytan, söz konusu yönlerden insana girmeye yol bulamaz.

Bu meyanda eer eytan önünden geür de onu kovarsan, bilgiler-

den sana nur ilimleri parldar. Bu durum, Allah’n katn kendi arzuna

yelediin için, Allah’n sana bir ihsan ve ödülüdür. Nur ilimleri, iki

ksma ayrlr: Keif ilimleri, doru düünceye dayanan kantl ilimler.

Böylece eytan kovan kii için Hakkin varl, birlii, isimleri ve fiilleri

hakknda zararl-saptrc kukular reddetmesini salayacak ilimler kesin

kant yolundan meydana gelir. Öte yandan o kii, kantlama yöntemiy-

le, (Allah’n niteliklerinde ilevsizlii savunan) muattla mezhebine kar
kant getirdii gibi Allah'n varln ispata da delil getirir. Ayrca bur-

han yöntemiyle ‘Allah ile beraber baka ilâh ortak koan’ irk ehlinin

(ortak koanlar) görülerini reddettii gibi ilâh olmas bakmndan
Tanr’nm varln da delillendirir. Bü yöntem lâhî isimlerin hükümle-

rini ve onlarn oluta eserlerinin olabileceini reddedenlere kar kant

getirdii gibi ayn zamanda Hakka bu isimlerin verilmesi yönünden va-

hiy yoluyla ya da anlamlar yolundan ise aklî yöntemle isimlerin olutaki

eserlerinin bulunuuna kant getirir. (Tanr’nn tikellerle ilikisi konu-

sundaki görüleri meyanmda) Fiilleri reddeden filozoflara kar kant
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getirebildii gibi Allah’n fail, fiilinin neticelerinin ise hem akl hem de

vahye göre Allah’n irade ettii eyler olduunu yine bu yöntemle ka-

ndan

(eytan kovan kimse için meydana gelen) Kef ilimlerine gelince,

bunlar mazharlardaki tecellilerde söz konusu insan için meydana gelen

ilâh bilgilerdir.

eytan arkandan geldiinde, seni çard i, Allah hakknda bil-

mediin eyleri söylemen, peygamber ve elçi olduun, Allah'n sana

vahyettii iddiasnda buiunmandr. öyle ki: eytan, her dinde ârî’nin

o toplumda kötülüü ilitirdii bütün niteliklere bakar ve onu yapmay

insana emreder. ârî’nin övüncü ilitirdii her nitelikten ise insan en-

geller. eytann tavr genel olarak böyledir. Melek ise bunun tersini ya-

par. yi nitelikleri emreder, kötülerden insan sakndrr.

(Sana ardndan geldiinde) eytan ardndan kovduunda, sana

doruluk ilimleri ve menzilleri ve sahibini nereye tayacaklar görünür.

Nitekim Allah (insann sâlih amelleriyle var yeri hakknda) ‘Doruluk

oturanda’ demitir. ‘Muktedir hükümdarn katnda,ss kendilerini o otu-

rakta oturtan eyin bu doruluklar olduuna dikkat etmek gerekir. k-

tidar, dorulua uygundur. Çünkü (doruluk anlamndaki) sdk keli-

mesinin anlamlarndan birisi güç demektir. Rumh- sadk, güçlü ve sa-

lam mzrak demektir.

Nefsine kar güçlü olup kendisine ait olmayan özelliklerle (pey-

gamberlik iddia etmek gibi) süslenmediinde, hallerinde, sözlerinde ve

davranlarnda gerçee balanp bütün bunlarda dürüst olduu için

güç bu doru sözlü insann nitelii haline geldiinde, Hak ona ‘mukte-

dir hükümdarn yannda’ oturtur. Baka bir anlatmla, davranlarnda

dürüst olmasndaki gücünü ona veren ilâh gücü kendisine gösterir.

Çünkü (hükümdar anlamndaki) melik ayn zamanda güçlü demektir.

Dolaysyla o, muktedir (iktidar sahibi) kelimesine uygundur.

air Kays b. el-Hatîm mzram betimlerken öyle der:

Avucumla bastrdm, kanm akttm

Arkasnda duran kii onun ardn görür
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Yani, onu avucumla bastrdm. ‘Hamuru yourdum5 anlamnda

‘hamuru bastrdm’ denilir. Böylece sana geldii bu konuda eytana kar-

çktnda, lâhî iktidarn var etmeye ilimesinin bilgisi meydana gelir.

Söz konusu mesele, hakikat ehli arkadalarmz arasnda görü ayrl-

nn bulunduu bir konudur. Ayn zamanda ilâh korunmuluk ilmini de

elde edersin. Böylece vehim gücün veya senden bakas sana etki ede-

mez ve Rabbin için ihlâsl hale gelirsin.

eytan sana sa yönden gelirse (sa yön güç anlamna geldii için)

ona kar güçlü olur ve kendisini uzaklatrrsn. Çünkü eytan güçle ni-

telenmi bu yönden sana geldiinde, hiç kukusuz sana imann ve kesin

inancn zayflatmak, kant ve keiflerinde sana kukular bulatrmak

için gelmitir. Çünkü Hakkn sana örettii her keifte eytann hayal

âleminden bir durumu vardr ve içinde bulunduun haline benzeyen o

durumu senin halinin karsna diker. Bu esnada, eytann sana hayal

olarak gösterdii ey ile doruyu ayrt etmeni salayan güçlü bir bilgin

yok ise -ki böyle bir bilgiye sahip isen Musevî makam sahibisin-, haki-

kati kartrrsn. Nitekim sihirbazlar, Öyle olmadklar halde, toplulua

ip ve asalarm ylan olduunu zannettirmitir.

(Musa’nn Asas ve Sihirbazlarn pleri)

Hz. Musa asasm atp ‘koan bir ylan’ olduunda, önce içinden

'

doal aka göre (insan ylandan korkar) korkmutu. Hâlbuki asann

koan bir ylan haline gelmesinin Allah katndan bir mucize olduuna

tam olarak inanmas için, sihirbazlar toplanmazdan önce bu durumu ve

kendisine zarar vermeyeceini örensin diye Allah bu mucizeyi ona

göstermiti. Sihirbazlarn att asa ve iplerin orada bulunanlarn gözle-

rinde ylana dönütüklerindeki ikinci korku ise ümmeti adna duyduu
korkuydu. Çünkü Hz. Musa ümmetinin gerçei kartrp yanlsama ile

gerçei, ya da Allah katndan olan ile olmayan ayrt edemez hale gel-

mesinden korkmutu. Böylelikle iki korkunun balam deiir: Çünkü

Hz. Musa Rabbinden açk bir kanta sahipti ve daha önce kendisine

gösterilen mucize nedeniyle metanetliydi. Birinci kez asasm attnda
kendisine

(Onu al, korkma, onu eski haline döndüreceiz5516
denilmiti.

Baka bir ifadeyle, daha önce kendisini gördüün gibi asaya dönüecek-

tir. Allah, asay ylann ara âlemdeki ruhaniliinde gizlemi, ylan (hali-

ne gelen asas) orada bulunanlarn ylan zannettii sihirbazlarn ‘ylanla-
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rn* yalayp yutmutan. Bu sayede, sihirbazlarn ylan ve asalarnn in-

sanlarn gördüü bir d varl kalmamtr. te bu, ip ve asa suretle-

rinde, sihirbazlarn kantlarna kar Musa’nn kantnn üstünlüüydü.

Sihirbazlar ve insanlar, sihirbazlarn ip ve asa olarak yere att ip

ve asalarn görmü, Musa’nn ylana dönüen asas ise onlar yalayp

yutmutu. Yoksa ip ve asalar yok olmamt. Çünkü onlar yok olsayd,

insanlar Musa’nn asas hakknda da gerçei kartrr, hiç kukusuz,

kalplerine kuku girerdi. nsanlar ipleri ip olarak gördüünde, onun

ruhsal hilekârlk gücünün destekledii doal bir hile olduunu anlam-

tr. Hz. Musa’nn asas ise ip ve asadan meydana gelen ylan suretlerini

yuttu. Nitekim hasmn sözü doru olmadnda, delil olma özelliini

kaybeder. Yoksa onun getirdii ey yok olmaz. Bilakis duyanlarda

akledilmi ve duyulmu olarak kain. Sadece o sözün dinleyenlerde kant

olmas ortadan kalkar. Sihirbazlar Musa’nm getirdii eyin (tad)
delâlet gücünü ve onun kendi yaptklar sihrin dndaki bir ey oldu-

unu anlayp getirdii eyin kendi getirdiklerine (sihir) üstünlüünü

kavram, (fakat) Musa’nm korktuunu da görmülerdir. Böylelikle,

Musa’nm yapt iin Allah katndan olduunu anlamlardr. ayet

kendiliinden kaynaklansayd, gerçekleen olay bildii için Musa

korkmayacakt.

O halde sihirbazlar nezdinde Musa’nn mucizesi (nin belirtisi),

korkmas, insanlarn nezrimdeki mucizesi ise asasrm (sihirbazlarn asa-

larn) yutmasyd.

Rivayete göre Musa’nm karsndaki sihirbazlar, seksen bin kiiydi.

Onlar, bu mekânda en büyük mucizenin insanlarn gözlerinin önünde

bu suretlerin yutulmas ve onlarn gözlerinde sadece Musa’nn asasnn

suretinin kalmas olduunu anlamlard. Halleri ise bir di. Böylelikle

sihirbazlar, kendilerini çard konuda Musa’nm doru söylediini ve

Musa’nn getirdii bu eyin sihirdeki yöntemler ve bilinen hilelerin d-

nda olduunu anladlar. u halde Musa’nm getirdii ey, Allah katn-

dan gelen bir iti ve Musa’nn onda bir katks yoku. Böylelikle gerçei

görerek Musa’nm peygamberliini tasdik edip Firavun’un verecei aza-

b Allah’n azabna, ahireti dünyaya tercih ettiler. Sihirbazlk bilgilerin-

den, ‘Allah’m her eye güç yetiren’, ‘her eyi bilgi olarak kuatan’ oldu-

unu, hakikatlerin deimeyeceini, Musa'nn asasnn ylan suretinde
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insanlarn gözlerinden olduu gibi kendisini atann gözünden de giz-

lendigini anlamlardr. Nitekim Musa’nn korkmas buna tanktr, ite

bilginin faydas budur. J

(Duyulardaki Kuku vc Sofistlerin Yanlgs)

eytan sana sol yönden (Tanr’nn sfadarnda) ilevsizlik ya da

ulûhiyetinde Allah’a ortak komay getirir ve onu kovarsan, Allah ona

kar birleme delilleri ve teorik bilgiyle seni destekler. Çünkü arka, ilev-

sizlii benimseyene aittir. Onlarn uzaklatrlmas ise Bârî Teilâ’nn

varln bildiren bilginin zorunluluuyla gerçekleir. O halde arka, i-

levsizlie ait olduu gibi sol ortak komaya, sa zayfla, ön taraf ise

duyulardaki kukuya aittir.

eytan duyulardaki hatay gösterdiinde, sofisderin duyular hak-

kndaici kukusu buradan kaynaklanmtr. Aklclar, Tanr’nm bilinmesi

veya baka konularda kantlarnn doruluunda duyulara ya da bedihi

bilgilere dayanr. eytan duyu bilgisindeki yanlgy onlara gösterdiin-

de, ‘herhangi bir ekilde güvenilir bilgi yoktur’ demilerdir. Onlara

‘Söylediiniz de bilgi olmad hakknda bir bilgidir, Hâlbuki bilginin

varln kabul etmiyorsunuz’ denilince, öyle derler: ‘Bu iddiamzn da

bilgi olmadm söylüyoruz. Bu da yanlglardan birisidir.’ Buna kar
onlara u denilir: ‘Güvenilecek bilgi yoktur’ yargnz ile ‘Bu (yarg) da

yanlglardan birisidir
5 yargnzn reddettiiniz eyi kabul etmek anla-

mna geldiini biliyorsunuz. Binaenaleyh eytan, kamdarda öncüllerini

olutururken kendisine dayanp bavurduklar kaynaa (duyu) kuku

sokmutur.

Bu nedenle Allah bizi bundan korumu, duyu gücünün verisini

tamamen yanl yapmamtr. Duyunun alglad ey, gerçektir. Çünkü

duyu ulatrandr, hüküm veren deildir. Baka bir ifadeyle duyu, tank-

tr, hüküm veren ise akldr. Hükümdeki hata hüküm verene nispet edi-

lir.. Duyunun yanldm kabul eden ve etmeyen herkes, fikir gücünün

deerlendirilmesi yanldnda akim da yanlacam bilir. Çünkü deer-

lendirme, doru ve yanl diye ikiye ayrlr. te bu ‘eytan onlara önle-

rinden gelir’ ayetinin anlamdr.

Sonra bilmelisin ki: Allah beden ehrinin düzenleniinde inam iki

ksm yaratm, kalbi de, tpk iki ey arasndaki ayraç gibi, iki ksm ara-
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smdaki ayraç yapmtr. Üst ksma -ki o batr- bütün duyusal ve ruhsal

güçleri yerletirdi. Dier yarmda ise sadece dokunma duyusunu yerle-

tirdi. Böylece insan, bütün bedenine yaylan bu özel güç yönünden du-

yumsayan ruhuyla serti, yumua, sca, souu, ya, kuruyu alglar.

Bedenin yönetimi ile ilgili doal güçleri bakmndan ise Allah insann

dier yarsna çekim gücünü yerlqtirdi. O güç vastasyla hayvan nefs,

karacier ve kalp gibi organlarn düzgün kalmasn salayacak eyi ken-

dine çeker. Allah, ona tutma gücünü de yerletirdi. Bu güç ile hayvani

nefs, çekim gücünün organa çektii eyi tutup yararnn bulunduu eyi

alr.

öyle de iddia edilebilir: Maksat yarar ise hastalk bedene nereden

girdi?

Bilmelisin ki: Hastalk, bir organn hak ettiinden fazlasnn bede-

ne girmesi ya da hak ettii eyin eksikliinden kaynaklanr. Çekim gü-

cünde hak edi ölçütü bulunmaz. Dolaysyla bedenin gereksinim duy-

duundan fazlasn ya da eksiini organa çektiinde hastalk oluur.

Çünkü onun hakikati, çekmedir, ölçüm deildir. Çekim gücü organn

yararnn bulunduu eyleri doru bir ölçüye göre alrsa bu durum ka-

stla deil, tesadüfen olmutur ya da baka bir güçten kaynaklanr. Böy-

le olmasnn sebebi, sonradan yaratlmn kendi eksikliini ve Allah’n

diledii eyi yaptn örenmesini temindir.

Bedenin dier yarsnda ise itme gücü bulunur. Bu güçle beden ter-

ler. Çünkü doa, özel bir miktar kendinden uzaklatramaz. Çünkü o

da ölçüyü bilmez. O mizaca ilien fazlalktan baka bir dunun nedeniyle

hükme konu olur. Bütün bunlar üst ve alt bölümleriyle bedene yayl-

mtr. Dier güçlerin bulunduu yer ise üst yarmdr. Söz konusu ya-

rm deerli yarm, iki hayatn bulunduu yarmdr. Bu iki yarm kan ve

nefsin hayatdr. Bu organlardan hangisi ölürse kendisinde bulunan

güçler de kaybolur. Onlarn varl hayatn bulunmasna baldr. Or-

gan ölmeyip kuvvetin mahalline bozukluk ilitiinde o gücün hükmü

bozulur geçersizleir ve doru bilgi vermez. Buna örnek olarak hastal-

n ilitii hayal mahallini verebiliriz. O halde hayal geçersiz olmaz. Sa-

dece bilgi olarak gördüü eyde doruyu kabul etmek geçersizleir.

Akl ve bütün ruhsal güçler de böyledir.
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Duyusal güçlere gelince, onlar da mevcuttur. Fakat bulunduklar

organlardaki bu duyularla algladklar eylerin arasna göze inen su ya

da baka perdeler girer. Güçlere gelince, onlar sürekli kendi yerlerinde

bulunur. Fakat perdeler ilimi ve algy engellemitir. O halde kör,

perdeyi gözler ve onu görür. Bu, körün bulduu karanlktr. Baka bir

ifadeyle o, perde karanldr. Dolaysyla onun gördüü ey perdedir.

Ayn ey bal ve ekeri ac olarak duyumsayan için söylenebilir. Tatma

gücünün kendisinde bulunduu organ için temas eden ksm, ac safra-

dr. Bu nedenle acl alglamtr. Böylece duyu aclk algladm der.

Hüküm veren yanldnda öyle der: Bu eker acdr. sabet ederse ac-

ln nedenini bilir ve eker hakknda aclk hükmü vermez ve alg gü-

cünün neyi algladn bilir. Ayrca tank olan duyunun her halükarda

isabet ettiini, hüküm verenin ise bazen yanldm bazen ise isabet et-

tiini örenir.

FASIL

(Süfli Mertebelerden Hakk Bilmek)

Bu menzilden Hakk bilmeye gelince, bilmelisin ki: Olu kesinlikle

zat bilmeyle ilgili deildir. Onun ilgili olduu ey, mertebeyi bilmektir.

Mertebe, Allah denilen eydir (ulûhiyet). Mertebeyi bilmek, dayanaklar

korunmu kanttr. Bu bilgi ilâhn (varlnn) ve onun için zorunlu

olan fiil isimlerinin ve celâl niteliklerinin bilinmesine sevk eder. Ayrca,

bu mertebeyle nitelenip hakikati ve nitelii bilinmeyen bu zattan hangi

hakikatin meydana çkacann bilinmesini salar. Bize göre. Tanrmn
zatnn bilinmeyeceinde herhangi bir görü ayrl yoktur. Bilakis ona

yaratlmlarm özelliklerinden tenzih nitelikleri verilir. Kadimlik ona

aittir. Varlna (ad olarak) verilen ezel ise balangc ve sonradanla

yarar özellikleri olumsuzlamay gösteren isimlerdir. Bu konu, Earî

(kelâmclarn bir ksmnn bizden farkl düündüü bir konudur. Onlar,

Allah’n zatna has olumlu niteliini bildiklerini zannederler. Nerede!

Nereden bilecekler ki? Ben ise gördüüm kimi kelâmclarn bir ifadesini

benimsedim. Bunlara örnek olarak Ebû Abdullah el-Kettanî, Ebu’l-



464 Fütuhat Mekkiyye I

Abbas el-Ekâr, el-Ercuze fi-Ilmi’l~Kelâm’m yazar ed-Darîr es-Silavî ve

Ebû Hamid (el-Gazali) vb. kelâmclar verebiliriz. Onlarn benimsedi-

im görüleri, ‘Allah’ Allah bilir’ ifadesidir.

Dosdarmz, Allah’n görülmesi hakknda görü ayrlna dümü-
tür. Bu görü ayrl, ahirette kendisini gözlerimizle gördüümüzde,

görülen eyin mahiyeti hakkndadr. Onlarn bu konudaki ifadeleri, ar-

kadalarmz arsnda bilinir. Bu meselenin kandaryla incelenmesi, eli-

nizdeki kitabn ilgili bölümlerinde ya da baka bölümlerde dank ola-

rak yer alr. Pakat onu açkça deil ima yoluyla zikrerrik. Çünkii Al-

lah’m görülmesi konusu, kantlardaki çeliki nedeniyle akln aciz kald
skntl bir alandr. Binaenaleyh Allah, ayet ve hadislerde geçtii ve

kendisinin kastettii tarzda ve anlamda görülecektir. Çünkü Allah’n bu

konuda bize belirttii ve (peygamberi vastasyla) bize vahyettii husus-

lar inceleyenler, onun tevilinde kendilerince bir eyler üretmitir. Bu

tevillerin bir ksm dierinden daha öncelikli deildir. Bu nedenle o ko-

nuyu derinlemesine incelemeyi brakyoruz. Çünkü konu hakkndaki

görü ayrl, bizim sözümüzle ya da ortaya koyacamz açklamayla

âlemden kalkacak deildir.

FASIL

(Evtad’n Mertebe ve Menzilleri)

Bügileri bu konuyla ilgili Evtad (Direkler) hakknda konuursak,

bilinmelidir ki: Allah’n kendileriyle âlemi koruduu Evtad, beincileri

olmayan dört kiidir. Onlar, Ebdal’dan (Bedeller) daha özel kiilerdir.

mam ise onlardan daha özeldir. Kutup ise bu (rical) topluluun en

özelidir.

Bu (tasavvuf) yolda Ebdal, ortak anlaml bir lafzdr. Sûfîler, kötü-

lenmi nitelikleri övülmü huylarla deitirenlere ebdal dedikleri gibi

ayn zamanda kendilerinde toplanm bir nitelik nedeniyle özel bir gru-

ba da bu ad verilir. Bunlarn says, baz kimselere göre, krktr. Baz

sûfîlere göre ise saylar yedidir. Saylarnn yedi olduunu söyleyenler.
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Ebdai’ Evtad’n dnda sayan arkadalarmzdr. Evtad’ dört kii sa-

yanlar ise onlar Ebdal’dan sayan arkadalarmzdr. O halde Ebdal, ye-

didir. Bu yedi kiiden dördü Evtad (direk), ikisi imam, birisi ise kutup-

tur. te bu topluluk (yedi kii) Ebdal’dr.

Sûfîler, birisi öldüünde yerine dieri geçtii için, bu topluluun

Ebdal diye isimlendirildiini belirtmitir. Krktan bir kii alnr, ardn-

dan krk üç yüz içinden bir kiiyle tamamlanr. Üç yüz ise sâlih mümin-

lerden bir kiiyle tamamlanr. Bir görüe göre onlarn ebdal diye isim-

lendirilmelerinin nedeni, yerlerine geçecek kimseleri (bedel) istedikleri

yere brakma gücünün kendilerine verilmi olmasdr. Bunun nedeni,

kendilerinden bir bilgiye göre, içlerinde bulunan bir durumdur. Bu b-

rakma kendÜerinden bir ilme göre deilse (böyle bir insan) bu maka-

mn adamlarndan birisi deildir. Bunun yerine ümmetin sâlihlerinden

olabilecei gibi ayn zamanda Efrad’dan (Tekler) da olabilir.

Bu dört Evtad’m (Direkler), tpk 'bundan önceki bölümde zikret-

tiimiz Ebdal’inki gibi lâhî bir ruhanîlikleri ve yüce bir nhamyetleri

vardr. Onlarn birisi Âdem’in kalbi üzerindedir, dieri brahim’in kalbi

üzerindedir, dieri sa’nn kalbi üzerindedir, dieri Muhammed’ih (a.s)

kalbi üzerindedir. Bu meyanda birisine srafil’in, ruhaniyeti yardm eder,

dierine Mikail’in ruhaniyeti, baka birisine Cebrail’in ruhaniyeti, die-

rine ise Azrail’in ruhaniyeti yardm eder. Her bir Veted (Direk), evin

(Kabe) esaslarndan birisinin sahibidir. Âdem’in kalbi üzerinde olan di-

rek, am bölgesindeki rüknün brahim’in kalbi üzerinde olan Direk,

Irak tarafndaki rüknün sa’nn kalbi zerindeki Direk, Yemen bölgesin-

deki rüknün Muhammed kalbi üzerindeki Direk ise Hacer-i Esved rük-

nünün sahibidir. Allah’a hamd olsun, o bize aittir. ,

Zamanmzdaki Rükünlerden (Evtad) birisi, er-Rebi’ b. Mahmud
el-Mardinî el-Hattab’tr. Vefat ettiinde, baka bir ahs onun yerini

almtr. eyh Ebû Ali el-Hevvari’ye, kendilerini tammadan ve suretle-

rim görmeden, Allah onlar tantmtr. Binaenaleyh ad geçen zat, öl-

mezden önce onlardan üç kiiyi duyusal âlemde görmütür: Rebî el-

Mardinî’yi görmü, Iranl
;
baka bir alisi görmü, bizi görmü ve 1202

(599 h.) tarihinde vefat edinceye kadar bizim yanmzdan ayrlmamtr.

Bunu bana kendisi büdirdi ve öyle ekledi: ‘Evtad’dan dördüncüyü

görmedim. O, Habeli bir adamd.’
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Bilinmelidir ki bu Direkler, pek çok ilme sahip olarak yaar. Bu
meyanda onlar için zorunlu olan ilim, Allah hakkndaki bilgidir ve

onun sayesinde Evtad olurlar. Buna göre ilimleri artar: Bu meyanda bi-

risinin on be ilmi varken, birisinin zorunlu olarak on sekiz ilmi, birisi-

nin yirmi bir ilmi, birisinin ise yirmi dört ilmi vardr. Çünkü saylarn

snflar çoktur. Direklerden her bir bireye özgü bu ilim türleri, onun

için zorunludur. Bazen birisi ya da hepsi, topluluun ilmini ya da daha

fazlasn kendisinde toplayabilir. Fakat her birisine özgü ilim zikretti-

imiz kadardr. Söz konusu miktar, her birisinde artar. Bazen ise kendi-

sinin ya da onlardan birisi, arkadalaruda bulunmayan ilâve bir bilgiye

ya da kendilerinde bulunmayan bir bilgiye sahip olmaz.

Bu meyanda onlarn birisi, yüz (bilgisine) sahiptir. Bu duruma u
ayette iaret vardr: ‘(eytan der ki) Sonra onlara önlerinden, arhalarn-

dan, salarndan ve sollarndan geleceim ’517 Her yönün bir direi vardr.

O direk, blis’in o yönden kendisine geldii kimselere kyamet günü e-

faat eder.

(Bu dört direkten) yüzün sahibine ait ilimler unlardr: Cokuyu
bilmek, vecd, evk, ak, meselelerin kapallklar, bakma ilmi, riyazet il-

mi, doa ilmi, metafizik, ölçü ilmi, nurlar ilmi, yüzdeki perdeler ilmi,

müahede ilmi, fena ilmi, ruhlar amade klma ilmi, yüce ruhlarn inme-

sini salama ilmi, hareke ilmi, blis ilmi, mücahede ilmi, har ilmi, ner

ilmi, amellerin ölçüleri ilmi, Cehennem ilmi ve srat ilmi.

Solun sahibi olan Direk’e ait ilimler ise unlardr: Srlar ilmi,

gaybler ilmi, hazineler ilmi, bitkiler ilmi, maden ilmi, hayvan ilmi, ile-

rin gizliliklerinin ilmi, sular bilmek, oluu bilmek, deimeyi bilmek,

derinlii bilmek, sebat bilmek, makam bilmek, kademi bilmek, kurucu

fasllar bilmek, hakikatleri bilmek, duraanl bilmek, dünyay bilmek,

cenneti bilmek, (cennette) kal bilmek ve deimeleri bilmek.

Sa tarafn ait olduu Direk’e ait ilimler unlardr: Berzahlar bil-

mek, berzah ruhlarn bilmek, kullarn dilini bilmek, rüzgârlann dilini

bilmek, inii bilmek, dönmeleri bilmek, zecri bilmek, zat müahede

etmeyi bilmek, nefisleri harekedendirmeyi bilmek, meyli bilmek, mirac

bilmek, risâleti bilmek, kelâm bilmek, nefesleri bilmek, halleri bilmek,

sema’ bilmek, hayreti bilmek vc hevây bilmek.
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Ardn sahibi olan Direk’e ait ilimler unlardr: Hayat bilmek,

inançlarla ilgili halleri bilmek, nefsi bilmek, tecelliyi bilmek, oturaklar

bilmek, nikâh bilmek, rahmeti bilmek, ilgi göstermeyi bilmek, dostluk

göstermeyi bilmek, zevki bilmek, içmeyi bilmek, kanmay bilmek,

Kur’an cevherlerini bilmek, Furkan incilerini bilmek, kötülüü emreden

nefsi bilmek.

Belirttiimiz gibi her ahs, bu ilimlere sahip olmaldr. Bunlara

ilâve ilimler olursa bu durum, lâhî ihtisastan kaynaklanr.

Evtad’n mertebelerini zikretmi olduk. Bundan önceki bölümde

ise Ebdal’a özgü konular açklamtk. Bu kitabn menziller bölümle-

rinde ise Kutup ve iki mam’a özgü konulan ise ilgili bölümlerinde ge-

nel hadaryla zikrettik. O bölüm, elinizdeki kitabn ki yüz yetmiinci

bölümüdür.

Allah doruyu söyler ve doru yola hidayet eder.

On altnc bölümün bitimiyle Fütuhât- Mekkiyye'nin ikinci sifri ta-

mamland. Onu ‘Olua Dair limlerin intikalinin Bilinmesi’ hakkndaki

on altnc bölüm takip edecektir. Ayrca o bölümde olua dair ilimlere

kaynaklk eden ilâh ilimlerden ksmen söz edeceiz.

J
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SON NOTLAR

Yaratma kelimesi anlamnda kün veya ilâh isimlerden ibaret hakikatler.

Kelime, bn Arabi’de özel anlaml terimlerden birisidir ve nokta-harf-

kelime-cümle veya sure gibi bir dizi oluturan terimler grubu, varlkla-

rn lâhî ilimdeki varlklarndan d varla geçilerini ve bu esnadaki

farkl mertebelerdeki durumlann anlatmak için kullanlr. Nokta genel-

likle Arapça Ba harfinin noktas olarak bilinir ve âleme ve ikilie iaret

etmek için kullanlr. Harf ise a’yân sâbite’ye iaret eder.

2
Yokluk ve yokluun yokluu, iki yaratma türünü gösteren iki terim olarak

ele alnabilecei gibi, dorudan a’yân sâbite’yi ya da varlk ve yoklua
eit uzaklkta bulunan imkân halini ifade edip söz konusu mertebenin iki

farkl durumunu gösteren tek bir ifade olarak yorumlanabilir.

3
Zuhur kavram sözlükte aikâr olmak, görünmek anlamlanna gelir; zâ-

hir ise meydanda olan, görünen, açk ve belli olan eydir. Tasavvufta

zuhur lahi sfat ve isimlerin bir surete bürünüp ortaya çkmas, varlk

suretinde görünmesidir. Bkz., lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük,

s. 3468.
4 Bâtn kavram sözlükte içteki, iç yiizteki, gizli ve görünmeyen ey an-

lamlarna gelir ve zahirin mukabilidir. Bkz., lhan Ayverdi, Misalli Büyük

Türkçe Sözlük, s. 304.
5

Srasyla isimlerin anlam, hilim ve yumuaklk sahibinin kulu, cömertlik

sahibinin kulu, balayan ve örtenin kulu, ükredilenin kulu. simler

arasndaki farkllklar, isimlerin mazharlar arasndaki farkllkla açkla-

nr.
6

Rabb-i has (özel rab), eserde skça zikredilen temel terimlerden birisi-

dir. Özetle, rabb- has, her mümkünün hakikati ve Tanr ile irtibatn

salayan özel isimdir. Bu teorinin ayrnts, eylerin lâhî ilimdeki bulu-
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nulan ve özellikle onlarn bireysel bir hakikat olarak Tanr tarafndan

bilinmeleri konusuna dayanr.
7

Nezih sözlükte pak, temiz, kötülükten ve kablaktan uzak anlamlarna

gelir. lhan Ayverdi, Misaili Büyük Türkçe Sözlük, s. 2345.
CJ

*

Ibn Arabî, kimi kelimeleri birbiri yerine kullanr: Burada söz konusu

olan mevtin (yerleilen yer, vatan) kelimesidir. Mevtin, mertebe, menzil

(inilen, konaklanan yer) hazret kelimeleri bn Arabi’nin genellikle me-

kân ve mahal anlamnda kulland üç kelimedir. Hazret, dier ikisine

göre, mekândan daha çok bir eyde veya yerde bulunu anlamna gelir

ve bu anlamda hazret tabiri, söz gelimi, tbn Arabî yorumcularndan

Abdülgânî cn-Nablusî tarafndan keynûnet (olu, bulunu) ifadesiyle kar-

lanr. Ancak yine de, hazerât- hams ve hazerâtü’l-vücûd ifadesiyle

merâtibü’l-vücûd (varlk mertebeleri) ayn anlamda kullanlr. Ayn kök-

ten gelen huzur ise gaybet ve bilinçsizliin zddna, bilinç ve farknda

olmak anlamna gelir.

9 e-ûrâ 42/n.
10

Anlatlan ey udur: bn Arabî, kitabn yazmaya niyetlendiinde, bir

müahedede -ki misal âlemi dediine göre kast edilen bir rüya veya va-

kadr- Hz. Peygamber’i, yannda büyük sahabeleriyle birlikte görür.

Fütuhârin baka bahislerinde, velilerin Peygamberim kandilinden bilgi

allarn açklarken bu gibi ifadeleri sklkla kullanr ve müahede mer-

tebelerinde Hz. Peygamberim hakikatinin velinin hakikatinin karsnda
bulunup ona çeitli bilgileri verdiinden söz eder.' Burada ise bu tarz

durumlarn en özeliyle karlamaktayz. Çünkü burada bn Arabî, gerek

kitabn ve gerekse kendi konum ve mertebesini açk ifadelerle dile geti-

rir. .

11
Teshir melekleri, insana amade klnm ve boyun emi yeryüzü melekle-

ridir. bn Arabî, meleklerin pek çok türünden söz eder. Bunlardan birisi

de, amellerden meydana gelen ve onlar Allah’n katma tayan melek-

lerdir. Ayrca kerrubiyyûn, müheymen melekleri gibi insan türünden üs-,

tün olan ve ona secde etmekle memur olmayan meleklerden de söz

eder.

12
Hatem, mühür ve son anlamna gelen bir kelimedir. bn Arabî kelimeyi

iki eyin sonu için kullanr: Peygamberlerin ve peygamberliin sonun-

dan söz edecei zaman hatemü’n-nebiyyln, yani peygamberlerin sonuncu-

su ve hatmû'n-nübüvvet, yani peygamberliin sonu der Veliliin ve veli-

lerin sonundan söz edecei zaman ise hatmül- valeye ve hatemü’l-evliya

der.

13 Vahada yetien bir aaç türüdür.
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14
Velayet-nübüvvct ilikisinin çok önemli bir yönü üzerinde durulmakta-

dr ve bu bahiste bn Arabi’ye ve sûfîlere yönelik kimi ithamlarn anlam-

szl ortaya çkar. Sûfîler velayet ve nübüvveti iki ayr durum saym ve

bunlarn birbirleriyle ve bulunduklar ahslardaki ilikilerini ele almtr.

bn Arabi, velayeti bir insann peygamber olmasnn ilk sebebi sayar.

Baka bir ifadeyle velayet önceliklidir. Nübüvvet ve risalet ise belirli

artlarla snrl bir görevdir. Velayet Tanr’nm cl-Velî ismine istinat

eder. Risalet ise sadece vahyi ve lâhî haberi ulatrmayla, snrl bir görev

olduu için herhangi bir isme dayanmaz.
15 bn Arabî, velayet-nübüvvet ilikisinin bir yönüne temas etmektedir.

Daha önce, velayet bilgisinin nübüvvet bilgisinin parças ve nebi vasta-

syla elde edilebilen bir bilgi türü olduuna ‘gömlein yeni’ni zikreder-

ken iaret etmiti. Burada ise velayet bilginin nübüvvet bilgine ilâve bir

eyler getirip getiremeyeceine temas etmektedir. Bu konu, söz gelimi,

Fusûsu’j-hifcm’de ele alnmtr. Burada bn Arabî bir benzetme yapar:

Bo bir çölde giden bir insan düünelim. Bu insan gerisinde bir takm
ayak izleri brakr ve ardndan gelen insanlar onun brakt izlerden yol-

larn bülur. Önde giden en azndan brakt izleri bilmeyebilir ve ken-

disinden sonra gelenler onun izini bilir. Bu durumda ayak izini takip

edenler—ki ayak ya da kademi takip etmek bn Arabi’nin çok önemli te-

rimlerinden birisidir- ya da varisler, izi brakann yol açt ama srf ön-

de olduu için bilmedii bir bilgiyi bilebilir. Peygamberin bu izi bilhîe-

yii, bn Arabî tarafndan peygamberlik makamnn ileviyle açklanr ki,

örnekte bunun karl önde olmaknr.
16

Bir hadiste Hz. Peygamber 'Bugün zaman Allah’n kendisini yaratt
ilk günkü haline geldi’ der, bn Arabî burada o hadise atf yapmaktadr.

17 Her eyi bilen Allah.

18
el-Kalem 68/1-7.

19
Bilgi, irade ve kudret Tanr’nn âlemi yaratma eylemindeki süreci anla-

tan üç niteliidir. Bu niteliklerin arasnda bir derecelenme vardr. Önce
. bilgi gelir. Bilgi, var olacak eyleri bilgi-bilinen ilikisi balamnda bilir

ve onlarn ezeli hakikatlerine iliir. Bu mesele, bilgi-bilinen ilikisi olarak

kalplamtr ki, tasavvuf tarihinde kimi tartmalarn etrafnda gelitii

mehur bir konudur. Ardndan irade, bilginin verdii .hükme göre,

mümkünleri, baka bir ifadeyle varl ve yokluu eit olan eylerden var

olacaklar seçer. Kudret ise iradenin seçtiklerini ve . kendilerine varl
tahsis ettii eyleri dta var eder. <.

20
es-Sâffat 37/180... '

.

•

21 Ama, ince bulut demektir. bn Arabî terminolojisindeki anlam ise Tan-

r’nn âlemi yaratmazdan önce bulunduu mertebedir ve bir bilinmezli-
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e ve belirsizlie iaret eder. Terim bir hadisten alnmtr. Hadiste Hz.

Peygamber ‘Rabbiniz âlemi yaratmazdan önce altnda ve üstünde hava

bulunmayan Amâ’da idi’ buyurur. Varlk mertebeleri bakmndan Amâ,
birinci taayyün mertebesi saylr. Baka bir hadiste ise ‘Allah var idi ve

O’nunla beraber baka bir ey yoktu’ denilmitir. Sûfiler bu hadise

‘imdi de öyledir’, yani sadece Allah vardr ve O’nunla beraber baka bir

ey yoktur ifadesini ekler.

22
Burada bir dolu tanesi ya da su ifadesini kullanrken, baka yerlerde bn
Arabi ve yorumcular beyaz yumurta veya beyaz bir inci tabirini kulla-

nr. Bu gibi benzetmeler ne kadar çok ve deiik olursa olsun, kast edi-

len her zaman imkân'dr.

23
stiva kelimesi slam ilahiyat tarihinde tartlm kelimelerden birisidir.

bn Arabi daha sonra bu tartmalara ve kendi görüüne deinecektir.

Burada anlam, yerlemek, karar klmak demektir.

24
ki ayak, celâl ve cemal niteliklerine iaret eder.

25
Fctk ve retk, bn Arabi’nin zt terim çiftlerinden' birisidir. Fctk, parça-

lanmak, açlmak demektir ki bu anlamda fetk, yani açmak kelimesiyle e
anlamldr. Retk ise dürülmek demektir. Bu yönüyle bu terimler, bast-

kabz terimlerine benzer.

26
cr-Ra’d 13/72; Lokman 31/to.

27
Berzah, ölümden sonra insann ahiret hayatna yerlemezden önce göçe-

cei berzah âlemidir.

28
el-Mü’minûn 23/62.

29
Bcrâe 9/46.

30
Bir eyin hakk deyimi bn Arabi tarafndan genellikle o eyin hakikati ve

mahiyeti anlamnda kullanlr. Kast ettii varlklarn, isimlerin saysnca

olmasdr. simler ise onun ‘hakknn’ saysmcadr.
31 bn Arabi, en genel ifadelerle mutlu ve bedbahtlar snflarn zikretmi-

tir, Herkesin kendisini bildii ve ibadet ettii özel bir ismi vardr ki bu

daha önce deindiimiz rabb- has’tr. Baz varlklar, kendilerini gör-

dükleri ve kendilerini bildikleri için, bu isimden ve onun kendilerine

yükledii sorumluluktan yüz çevirmitir. Bunlar, bedbahtlardr. Baz
varlklar ise ismini bilmi ve onun yükümlülüklerini yerine getirmitir,

bunlar da mutlulardr.

32
Necib-nüceba (necipler, soylular), nakîb-nukeba (nakipler), bedel-ebdal

(bedeller), kutub-aktab (kutuplar), ferd-efrad (tekler, bireyler), imam-

imâmân (iki imam), emin-ümena (eminler), Gavs ve Sahibu’l-vakt, bn
Arabi’nin rical (Allah adamlar) tasnifindeki kimi terimlerdir. Bunlar

hakknda ayrntl açklama elinizdeki kitabn ilgili bölümlerinde zikredi-

lecektir.
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33
Bedel ve çoulu ebdal, belli bölgelerden sorumlu kiilerdir ve saylar

yedidir.

34 bn Arabi, Süleyman peygamber ve Sebe kraliçesi Belks olayna atfla

bir benzetme olarak anlay hüdhüd’ü ifadesini kullanmaktadr.

Hüdhüd, Süleyman peygamber ile Sebe kraliçesi Belks arasnda posta

görevi yapan kutur.
35

Heba, heyula, ilk madde anlamna gelen kelimelerdir. bn Arabi bu gibi

terimleri filozoflardan almtr ve hemen hepsini imkûn anlamnda kulla-

nr.

insan türünün âlemde ortaya çk ve bu sürecin ilgili olduu burçlara

iaret edilmektedir.
•y*V

(
-

Yani, faillerinden bamsz olarak, salt kendiliinde hamd neyi gerekti-

riyorsa öyle bir hamd ile Allah’a hamd ederim. Bu gibi kavramlarn

mutlaklatrlarak kullanm ibn Arabi’nin sklkla bavurduu bir ifade

biçimidir.

38
Münâzele (karlkl ini), nüzül ve urûc {inme ve çkma) terimlerinin

anlamlann kendinde tayan bir terimdir. Tanr’dan nüzul ve kuldan

urûc ayn anda gerçekleir. nsan zihni bunlar ayntrr ve ini ve çk
diye isimlendirir. Hâlbuki münâzele ini ve çkn ayn anda gerçekle-

tiini ifade eder.

39 Bu bölüm, baz özet anlanmlar içermektedir ki ayrntl açklamalar ki-

tabn ileriki ciltlerinde gelecektir. Bu nedenle her birisi hakknda ayrnt-

l bir açklama yapmaya gerek duymadk.
40 Taha zo/114.

41
Yakn: Herhangi bir delile bal olmakszn sadece iman kuvvetiyle

aikar olarak görme, müahede ederek bilme. Cüneyd der ki: Yakîn

deimeyen, bozulmayan, bakalamayan bir ilmin kalpte karar

klmasdr. lhan Ayvcrdi, Mi salli Büyük Türkçe Sözlük, s. 3350.
42 e-ûrâ 42/51.
43

Fâtr 35/10.
44 en-Necm 53/42.
45

Sad 38/47.
46

el-Mü’min 40/44.
47

ez-Zâriyât 51/60.
48

Âl-i mrân 3/31.
49

cz-Zümcr 39/18.
50 Meryem 19/no.
51

en-Nahl 16/96.
52

el-Hac 22/32.
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et-Tevbe 9/115.
54

el-Mutaffîfîn 73/26.
55 Lokman 31/16.
56

el-Hac 22/30.
57 Meryem 19/n.
58

el-Kehf 18/30.
59 Lokman 31/22.

60 c-cms 91/10.
61

el-Vâkia 56/83.
62 Hud 11/15.

63
en-Nebe’ 4/13.

64
Taha 20/112.

65
Tala 20/131.

66
el-Enfal 8/28.

67
el-Mü’min 40/35.

68
el-Kasas 28/76.

69
el-Cin 72/26.

7f)

en-Nisâ 4/77.
71

Fâtr 35/28.
72

el-Mâide 5/57.
73

el-Enâm 6/91.
74

el-Hac 22/78,
7:>

Yusuf 12/106.
76

et-Talak 65/2.
77 e-ûrâ 42/11.
78

el-Enbiyâ 21/29.
79

el-Enâm 6/40.
80

el-Enfal 8/27.
81

el-Bcyyine 98/5.
82

el-Enâm 6/91.
83

et-Tûr 52/48.
84

Âl-i mrân 3/54.
85

el-Alak 96/14.
86

el-Bakara 2/257.
87

Sebe’ 34/39.
88

.

.

el-A
3
râf 7/145.

89
el-Bakara 2/282.

90
el-Enfâl 8/29.
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en-Nisâ 4/55.
92

Meryem 19/2-3.
93

et-JaJak 65/3.
94

Sad 38/24.
95

et-Tevbe 9/25.
. 96

ez-Zâriyât 51/50.

97
et-Tevbe 9/119.

98
Sebe’ 34/23.

99
el-Enfâl 8/24.

100
el-Enâm /3Ö.

101
el-Bakara 2/197.

102
cl-Mü’minûn 23/60.

103
en-Nâziât 79/40.

104
el-Kehf 18/110.

105
et-Talâk 65/1.

106
et-Talâk 65/1.

107
el-sra 17/74-75.

108
el-Kehf 18/28-29-

109
e§-ûrâ 42/40.

110
el-A’râf 7/57 •

111
en-Nisâ 4/107.

112
Yunus 10/61.

113 en:Nisâ 4/102.
114

el-Bakara 2/186.

115
el-Kalem 68/4.

116
/ Âl-i mrân 3/191.
117 e-ûrâ 42/20.
118

el-Ahzâb 33/37.
119 Hud n/113.

120
cz-Zâriyât 51/50-51.

121
el-Hucurât 49/5.

122
el-Furkân 25/19.

123
el-sra 17/72.

124
el-Har 59/7.

125
Kaf 50/18.

126
el-Alak 96/19.

127 en-Necm 53/29.
128

cl-Hicr 15/94.
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129
el-Bakara 2/152.

130
Abese 80/5-6.

131
el-A’râf 7/142.

132
et-Tevbe 9/105.

133
en-Nisâ 4/63.

134
cl-Burûc 85/20.

135
Âl-i mrân 3/188.

136
el-Mülk 67/1.

137
el-Kehf 18/65.

138
el-Bakara 2/282.

139
el-Hadîd 57/28.

140 Osman Yahya bunu ‘sr ilminin sahibi’ diye yorumlamakta, fakat doru-

su Hz. Peygamber olmaldr.
141 bn Arabî peygamberlerin dnda -ki mudak anlamda masum olanlar

peygamberlerdir- ilâlî srlardan söz eden kiilerle muhataplarnn iliki-

sini özeder. Bir veli bir bilgi getirdiinde dinleyenler onu inkâr edebilir

veya onaylayabilir veya çekingen kalabilir. Fakat öncelikle burada bn
Arabî getirilen bilginin koullann dile getirmektedir. Bu bilgi akln

mudaka imkânsz görmeyecei hatta onaylayaca veya en azndan çe-

kimser kalaca bir ey olmaldr. Sonra, bu bilgi eriatn bir öretisiyle

veya aslyla çelimemelidir.
142

ez-Zuhrûf 43/19.
143

65/12.
144

el-Kehf 18/77.
145

el-Enbiyâ 21/97.
146

Kalbe ilk gelen düüncedir ve bu adlandrma Sehl b. Abdullah’a aittir.

147
Yalan söylemesi mümkün olmayan bir grubun nesilden nesle yapt ak-

tarm.
148

Semî kantdar, vahiy ve hadis tarafndan getirilen duymaya dayal kant-

lardr.
149

es-Secde 41/42.
150

el-hlâs 112/1.

151
el-hlâs 112/2-3.

152
el-hlâs 112/4.

153
cl-Enbiyâ 21/22.

154 e-ûrâ 42/11.
155

es-Sâffât 37/180.
156 cl-Kyâmc 75/22-23.
157

el-Mutafffin 83/15.
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158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

el-Enâm 6/113.

el-Mâide 5/123; Hûd 17/4.

et-Talâk 65/12.

Hûd 17/108.

el-Mücâdele 58/1.

el-Alak 96/14.

en-Nisâ 4/163;

d-Bakara 2/255.

Yusuf 12/109.

cl-Fcth 48/29.

er-Ra’d 13/8.

ez-Zâriyât 51/52.

Taha 20/55.

el-Enâm 6/38.

Yunus 10/38.

el-srâ 17/88.

el-Müddesir 74/18, 24.

d-sra 17/82.

el-Hadîd 57/3.

Hûd 11/4; er-Rûm 30/50; e-ûrâ 42/9.

et-Talak 65/12

el-Cin 72/28.

Taha 20/7. Allah

el-Mü’min 40/19.

el-Miilk 67/14.

Yasin 36/73.

el-A’râf 7/189.

Hûd 11/108.

bn Arabî sfatlar arasndaki sralan dile getirmektedir. lk sfat ve

Tanr’nn eyaya yönelik ilk eylemi, bilmektir. Bu bilgi, iradenin hareke-

te geçmesini salar Sonra da kudret iradenin gereini yerine getirir.

Âl-i mrân 3/26.

ed-Dehr 76/30.

Kabza, tutu ve tutma yeri demektir. Burada insanlarn ve genel olarak

da âlemin iki tür yaratl kast edilmektedir.

Kaf 50/29.

es-Sâffât 37/16.

el-Enbiya 31/23.

el-Enâm 6/149.
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194
cl-Bakara 2/119.

195
el-Ahzâb 33/42.

196
el-Enbiyâ z/103.

197
el-Enbiyâ 21/103.

198
el-A’râf 7/43.

199
el-Enbiyâ 21/29.

200
er-Rahman 55/78.

201
el-A’Iâ 67/1.

202
en-Nahl 16/40.

208
Taha 20/114.

204
Fanr 35/28.

205
el-Bakara 2/67.

20S
el-Emâm 6/125.

207 bn Arabi ‘Allah kyamet günü kullan için suretten surete girerek tecellî

eder’ anlamndaki mehur bir hadiste dile getirilmi olan Hakkn suret-

ten surete girmesi konusunu farkl bir açdan ele almaktadr. Bunun te-

rimsel ifadesi, tahavvu.1 ji’s-suver’dir. Yani suretlerde bakalamak ya da

suretlerde halden hale girmek. Hak kullarna dünya ve ahirette farkl su-

retlerde görünür. Bu suretlerin dinen ahlaken veya örfen iyi ve övülmü
suretler olmas gerekmez. Aksine her suret ve görünür her ey Tanr’nn

bir ifadesidir. Metinde de ‘tahavvele ala f-suretin keza’, yani bana falan

suret içinde bakalat anlamnda bir ifade geçer. fadeyi yorumlayarak

çevirdiimizde, falan surette göründü demek uygun bir karlk olmutur.

Ancak burada baka bir konu ise tecelli eden ile reçelli edilenin ilikileri-

dir. Tanr bir takm suretlerde göründüüne göre tecelligah da bu suret-

lerdeki bakalamaya karlk verecektir. bn Arabi metnin devamnda
Tann’nn girdii suretler üe kulun buna karlk vermesini dile getirmek-

tedir. Söz gelimi hayat suretinde tecelli gerçekletiinde kulun buna kar-l ölüm suretinde görünmektir.
208

Sfadar celâl ve cemal sfatlar diye ikiye ayrlr. Bu ikili ayrm bn Ara-

bi’nin mutiaklk-mukayyedik, bilinmezlik-bilinmek, uzaklk-yakmlk vb.

pek çok zt terim çiftini kullanrken yapt gibi anlamlarna göre bir ay-

rmdr. Celâl sfatlarndan söz etmek, Tanr ile âlem arasndaki ilikilerin

olmay ve Tanr’nn bilinmeyiinden söz etmek demektir. Bu yönüyle,

kelime anlamyla yücelik ve azamet anlamna gelen celâl sfatlan, Tan-

r’nn güç sahibi, kullarn cezalandran, kahreden, azap eden gibi ceza-

landrma anlam tayan özelliklerdir. Kelime anlamyla güzellik anlam
tayan cemal ise Tann’nn kullarna bilindii nitelikleridir. Öte yandan

bn Arabi’nin celâl’in ccmali’ndcn de söz ettiini bilmekteyiz. Bu du-
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mm, her eyi kuatan rahmetin gerei olarak Tanr’nn her niteliinde

ve her fiilinde rahmetin bulunmasyla ilgilidir.

209 bn Arabi Hz. Âdem’e meleklerin secde etmesiyle ilgili ayetlerden hare-

ket ederek insann ve özelde ise kendi konumunun yüceliini hatrlat-

maktadr. Öte yandan bn Arabî, ‘meleklerin secde ettiinin olu’ der-

ken kendisine iaret eder. Bununla birlikte Âdem bn Arabi’nin metinle-

rindeki tek baba deildir. Bu balamda Hz. Peygamber için baba deyi-

mini kulland gibi brahim peygamber için de baba deyimini kullanr.

Ancak mutlak anlamda kullanm Âdem anlamna gelir. Oul ise genel-

likle, babann srrn ve hakikatini tayandr. Bu yönüyle bn Arabi’de

sirayet edici hakikat tabiri önemli bir yer tutar. Ayrca bn Arabî, ‘Ço-

cuk babasnn srrdr5
diye bilinen bir hadise skça atfyapmaktadr.

210
Sûfîler kalbi marifetin arac saymakla kalmamlar, bunun yan sra bilgi

araçlarnn çeitli ksmlarn da dikkate alarak her bir bilgi aracnn ken-

di içindeki derecelenmesinden söz etmilerdir.

211 bn Arabî, Varln kalbi’ deyimini ‘Yetkin nsan nsan- Kamil.’ anla-

mnda da kullanr ki Kabe’nin Hakkn evi olmasyla insann kalbinin

Hakk sdran bir ev olmas arasndaki ilikiyle kurulmu bir irtibattr.

212
el-Miiddesir 74/11.

215
Sr, ruh, rav

5

,
va’y gibi idrâh mahalli anlamna gelen kelimeleri bn Arabî

kalbin çeitli melekeleri için skça kullanr ki en çok kullanlan sr ve

rav’dr. . ..

214 bn Arabî uzun bir müahedenin sonunda Fü£uhâ£- MehMyye'y' yazmasna
geçmektedir. Burada müahedesi sonucu ulat bilgileri baz seçkinlere

bildirmekten söz etmektedir.

215 ez-Zümcr 39/61.

210
el-Har 59/13.

2,7
el-A’râf 7/16.

'

,

Sübût, kitapta zaman zaman geçtii gibi, dta var olmak ile yokluk ara-

sndaki ara bir durumdur ve ilâh ilimde bulunua iaret eder.

219
Rakîka kelimesi bn Arabi’nin varlk ve bilgi görüünün temel kavram-

larndan birisidir. Rakîka, bir daire eklinde tasavvur edilen varlk siste-

minde merkez ile çevre arasndaki ilikileri açklayan bir terimdir: Orta

noktadan kenardaki noktalara ince ve görünmez balar uzar. Bu balar,

her varlk tekiyle Tanr arasndaki özel irtibat yönünü gösterdii gibi

yardm da bu badan ular.
220

Taha 20/55.
221

ez-Ziimer 39/68-69.
222

cl-A’râf 7/29.



486 Fütuhât- Mekkiyye I

Yasin 36/79.
224 Hûd n/105.

225
Yasin 36/69.

226
Yasin 36/69.

227
el-Kehf 18/109.

228 Lokman 31/27.

229
Taha 20/114.

230
el-A’râf 7/171.

231 bn Arabi üç ayr terimle üç ayr durumu anlatmaktadr. Birincisi taalluk

(ilime), dieri tahalluk (ahlaklanma), üçüncüsü ise tahakkuktur (özde-

leme). Bu üç terim, sûfîlerin ilme’l-yakn, ayne’l-yakin ve hakka’l-yakin

ayrmn hatrlatr bir ekilde, yaratklarn lâhî nitelik ve sfatlarla üç ayr

iliki tarzn anlatr.

232
el-srâ 17/44.

233
Yasin 36/39.

234
er-Rûm 30/2.

235 Rum Suresinin ba tarafndaki ayetlerden bahsedilmektedir. lk dört

ayet öyledir: ‘Elif, Lam, Mim. Rumlar en yakn bir yerde malup oldu-

lar. Hâlbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç kusur yl sonra galip

geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ndr. O gün müminler de Al-

lah’n yardmyla sevineceklerdir.’

236
er-Rahman 55/19.

237
er-Rahmân 55/24-25.

238
cl-Câsiyc 45/13.

239
et-Tn 95/4-5.

240
Temsil ve tebih Tanr’y yaratklara benzetme. Takdis ve tenzih ise

O’nu yaratklara benzemekten soyudamaktr. Birincisi vehim gücünün,-.

kincisi ise akln Tanr hakkndaki yargsdr.
241 Bu terim bizi bn Arabi’nin daha genel anlamdaki isimler teorisine gö-

türür. bn Arabî isim terimini kulland gibi ismin ismi terimini dc kul-

lanr:

242 bn Arabî harfin çekimi anlamndaki med ile ayn kökten türetilmi yar-

dm istemek anlamndaki istimdat arasndaki anlam birliinden hareket-

le cinas yapmaktadr.
243 Rahman ve varln açl arasndaki iliki açknr. bn Arabî varl

rahmet ile ilikilendirerek Rahman ismine balar. Bu anlamda âlemdeki

varlklarn kayna olan Nefes, Rahman ismine aittir.
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244 Bu düünce iki varln temsil enii baka bir alanda baka bir ekilde

açklanr. Ar, ya da Kalem, ya da Akl vb. pek çok terim erkei ve

Adem’i ifade ederken, nefis. Levha gibi pek çok terim de diilii ifade

eder. bn Arabi, ‘Adem birletirir, Havva ise ayrr1
der. Böylece burada

geçen toplamdr ve ayrmdr ifadeleri baka bir açdan yorumlanr.
245 Taha 20/12.

246
el-Hadîd 57/4.

247
Elifin zât, Lâm’n ise insan, ya da birincisi zât, dieri sfat ifade etti-

ini hatrladmzda, zâtn bilgisine ancak sfat vastasyla ulaabiliriz.

248
stiska: Su isteme, yamur duasna çkma, su toplanmas. Bkz., lhan

Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, s. 1456.

249 ed-Duhân 44/3-
250 ed-Duhân 44/4.
251

el-A’râf 7/144.
252

Sad 38/25.

253
Tahkik, bn Arabi sonras sûfilcr tarafndan kendi yöntemlerine ve bilgi-

lerine güvenin bir ifadesi olarak kesin bilgi anlamnda kullanlr. Bu yö-

nüyle o, bakasna uymak anlamndaki taklidin zdddr ve hakka’l-yakîn,

yani görme kesinlii anlamna gelir. Ayn zamanda, tahkik bu dönem
sûfîleri bakmndan Metafizik anlamnda da kullanlr. Kelimeden türeti-

len muhakkik ise bu yöntemle kesin bilgiye ulaan kimse demektir ve

sûfî kelimesinden daha özel ve üstün bir anlam tar.
254

el-Enâm 6/103.

255 Kaf 50/15.

250
el-Furkân 25/63.

257
Âl-i mrân 3/134.

258
es-Saf 61/23.

259
el-Mü’minûn 23/2.

269
Taha 20/108.

261
el-Hicr 15/94.

262
et-Tcvbe 9/74.

263
el-Mümezzil 73/2.

264
el-Müddesir 74/3.

265 e-uarâ 26/193.

266 el-Kyâme 75/16.

267
Taha 20/114.

el-Enâm 6/160.
208
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269 en-Neml 27/89.
270

el-Mücâdele 58/7.
271

el-Hadîd 57/4.
2/2

ez-Zuhrûf 43/84.
273

Taha 20/114.

274 ed-Duhân 44/3.

275 ed-Duhân 44/4.
2,6

er-Rûm 30/21.

277 Tevbe 9/41.
278

el-Miicâdcle 58/7.

279
el-Hicr 15/29; Sâd 28/72.

280
Âl- i mrân 3/43.

281 en-Nsa 4/171.

282
et-Tahrîm 66/12.

283 en-Neml 27/87.

284
AJ-i mrân 3/49; el-Mâide 5/110.

28s
cz-Zümer 39/68.

286
el-Bakara 2/209.

287
Âl-i mrân 3/6.

288
er-Rûm 30/47.

289 en-Necm 53/8-9.

290 el-Mülk 67/16
291

el-Ahzâb 33/40.

292
Taha 20/5.

293
el-Hadîd 57/4.

294
el-Mücâdele 58/7.

295 e-ûrâ 42/11.

296
el-Bakara 2/282.

297
el-Enfal 8/29.

298
Taha 20/114.

299
el-Kehf 18/65.

300
Vârid, gelen veya tecelli anlamna gelir. bn Arabî, velilere bilgi getiren

tecelliyi somutlatrarak onu vârid diye isimlendirmi ve bu kitapta da

skça görülecei gibi vaktin, baka bir ifadeyle içinde bulunduu halin

vâridi u bilgiyi getirdi’ gibi ifadeler kullanmtr. Bu vesileyle bilgileri-

nin tecelli ve keif kaynakl olduuna iaret edilmektedir.
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301
Fmsilet 41/5.

302
Fâtr 35/15.

303
el-srâ 17/43.

304 Muhammed 47/31.
305 Muhammed 47/19.
306 e-ûrâ 42/n.
307

es-Sâffât 37/180.
308 e-ûrâ 42/n.'

309
el-Enâm /149,

310 e-ems 91/8.

311 el-Ahzâb 33/4.

312
ez-Zümer 39/67.

3,3
ez-Zümer 39/67.

314
cz-Zümer 39/67.

315 Msra metnin genel balamyla birletirdiimizde, îbn Arabi, kendisine

gelen tecellinin özelliine göre, farkl anlatm tarzlar kullanacana dik-

kat çekmektedir.

316
ei-Mâide 5/60.

317
et-Tevbe 9/67.

318
et-Tevbe 9/79.

319
Âl-i mrân 3/54.

320
el Bakara 2/15.

321
el-Ahzâb 33/4.

322
el-Bakara 2/29.

323
el-

A

5
raf 7/54; Yunus 10/3; er-Ra’d 13/2.

324
Taha 20/114.

325 bn Arabi’nin ifadesi tam açk deildir. Çünkü burada dile getirdii

isimler görüü bilebildiimiz kadaryla ilk kez bn Kas tarafndan dile

getirilmitir ve bn Arabi bu yazara ve kitabna Fütuhat- 1 Mefefeiyye’de atf

yapt gibi ayn zamanda Halü’n-na’leyn’e -eletirel de olsa- bir erh
yazmtr, ibn Arabi, isimler görüünün kaynaklarndan birisi olarak bn
Kasî’yi zikreder ki, bu görü bn Arabi yorumcularnda da sürekli olarak

Kasî’ye atf yaplarak zikredilir. Belki de bn Kasî’yi tanmamz salayan

yegâne görüü de budur. Bununla birlikte bn Arabi burada bu düün-
ceyi dala önce kimsenin dile getirmediini, kimsenin kitabnda böyle

bir ey bulunmadn zikretmektedir.
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326
Bunlar ana isimler olduu için bunlarn altnda bulunan ve kendilerine

istinat eden isimler bu isimler için koruyucu isimdir. Baka bir ifadeyle

onlar, bu isimlerin alt dal ve bn Arabi’nin isimlendirmesiyle kzlardr.
327

cl-Ahzâb 33/4.
328

îsim cümlesi mübteda ve haberden oluur. Mübteda, bata olan demek-
tir. sim cümlesinin öznesi anlamnda kullanlan mübteda kelimesinin

kelime anlamndan hareketle balangçta olmak arasnda bn Arabi bir

iliki kurarak Besmele’nin hangi bakmdan bir isim cümlesi olduunu ve

neye balangç olduuna dikkat çeker ki bn Arabi’nin kelimelerin farkl

anlamlaryla ilgili bu tarz yaklamlarna skça tank olacaz.
329

el-Ahzab 7/17?.

330
el-Alak 96/1.

331 Hûdn/41.
332 e-ûrâ 42/51.
333

cl-A’lâ 87/1.

334
er-Rahman 55/78.

335
Ya harfi

c
ey’ anlamnda nida harfidir.

336
Sükûn bir anlamda bir yere yerlemek, öte yandan Bismi ifadesindeki

Sin harfinin harekesinde olduu gibi cezim harekesine iaret eder. bn
Arabi, burada da bu iki anlamlla iaret etmektedir.

337
en-Nisâ 4/80.

338
el-A’râf 7/146.

339
Selam ayetinde Sin harfinin harekeli olmas, ayetin içerdii merhamet
ve yumuakla iaret ermektedir.

340
ez-Zümer 39/73.

341 Bu Cüncyd-i Badadi’nin tevhit tanmdr.
342

el-Mearic 70/34.
343

el-Mearic 70/33.
344

en-Nahl 19/60.
345

el-Mâide 4/126.

346
ct-Talâk 65/12.

347
el-Mücadele 58/7.

348
el-Furkân 25/45.

349
ez-Zümer 39/69.

3 30
el-Hadîd 57/13.

331
en-Nebe’ 78/37.

el-Hadîd 57/7.
352
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353
el-srâ 17/85.

354
cl-Bakara 2/121.

355 ez-Zümer 39/3.

356
el-Furkân 25/60. /

357
el-srâ 17/110.

358
et-Tevbe 9/128. /

359
el-Bakara 2/31.

360
el-Mücadele 58/7.

361
et-Tevbe 9/40.

362 e-uarâ 26/62.

363
ed-Duhân 44/4-

364
el-Araf 7/145.

365 Bu ayet, ‘O’nun benzeri yoktur’ eklinde tercüme edilebilir. Ancak bn
Arabi ayette geçen ‘ke-mislihî’ ifadesindeki Ke ve Misi kelimesini iki ayr

benzetme ifadesi sayar. Bazen ise genel yoruma uyarak, Kef harfinin

ilave harf olduunu söyler. Harfi benzetme anlamnda alrsak anlam

yukanda zikrettiimiz gibi ‘O’nun mislinin benzeri yoktur* eklinde

olur.

366 e-ûrâ 42/n.
367

er-Ra’d 3/39.
368

el-Fatiha 1/5.

369
el-Fatiha 1/1

-4.

370
el-Fatiha 1/5.

371
el-Fatiha 1/6-7.

3/2
el-Fatiha 1/5.

373
el-Ahzâb 33/4.

374
en-Nisa 4/78 .

375
el-srâ 17/20.

376 e-ems 91/8.

3/7 e-ems 91/7.

378 ed-Duhân 44/4.
379

el-Fatiha 1/2-5.

380
el-Fatiha 1/2-4.

381
el-Fatiha 1/4-5.

382
el-Fatiha 1/5.

383
el-Fatiha 1/6.
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384

385

386

387

388

389

39ü

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

4U1

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

cl-Alzâb 33/4.

el-Bakara 2/6-7.

el-Bakara 2/7.

el-Bakara 2/7.

el-Bakara 2/8-10.

el-Kehf 18/22.

el-Bakara 2/8-9.

el-Bakara' 2/10.

el-Bakara 2/11-12.

el-Bakara 2/13.

el-Bakara 2/14.

e-Nûr 24/35-

ez-Zârivât 51/56.

es-Secde 41/11.

el-Ahzâb 33/72.

el-Enfal 8/37.

Meleklerin tavaf enii ve Kabe'nin lâhî âlemdeki mukabili olan ev.

el-Meâriç 70/4.

el-Hac 22/47*

Yunus 10/5.

el-îsrâ 17/n.

el-Enâm 6/96: Yasin 36/38: es-Secde 41/12.

et-Tahrîm 66/6.

Cemadat, yani, büyüme ve beslenme özelliine sahip olmayan maden

vb. eyler, bn, Arabi’nin terminolojisinde cansz deil, donuk ve hare-

ketsiz diye isimlendirilir. Aslnda bu hareketsizlik de, insann algsna

göre böyledir. Çünkü onlar da, Tann’y tebih eden canl eylerdir,

cn-Nahl 16/40.

Sad 38/75.

el-Burûc 85/1.

el-Enâm 6/59.

Meryem 19/64.

et-Tahrîm 66/6.

ed-Duhâ 93/4.

es-Secde 41/12.

Sad 38/75.
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417
Sad 38/71.

418
el-Hicr 15/29.

419
er-Rahmân 55/14.

420
el-Hicr 15/26, 28.

421
el-Mü’minûn 23/14-

'

422
cl-Mü’minûn 23/14.

423
el-Hucurât 49/13.

424
el-Hucurât 49/13.

435
el-Bakara 2/228.

426
el-Bakara 2/187.

427
cl-Muminûn 23/14.

428
ÂJ-i mrân 3/18.

429
ÂJ-i tmrân 3/59.

430
Âl-i mrân 3/59.

431
el-Arâf 7/187.

432
el-Arâf 7/184; cr-Rûm 30/8.

433
Yunus 10/24; er-Ra’d 13/3; en-Nahl 16/n.

434 Taha 20/110.

435
Âl-i mrân 3/28, 30.

436
Âl-i mrân 3/18.

437
er-Rahmân 55/19-20.

438
cr-Rahman 55/15.

439
Mürselât 77/20

440
Metinde ayrmak ve parçalanmak anlamnda jetk kullanlmtr ki daha

önce anlamndan söz etmitik.

441 Sad 38/34.
442

el-Enbiya 21/8.

443 Hûd 11/70.

444 Hûd 11/7.

445
el-srâ 17/44.

446
en-Nisâ 4/76.

447
Yusuf 12/28.

448
el-Â’râf 7/12.

449
el-Kehf 18/50.

450
Sad 38/85.

451
el-Enâm 6/90.
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452
en-Nahl 16/123.

453
el-F.nâm 6/82.

454 Lokmân 31/13.

455
el-Hadîd 57/3.

456
er-Ra’d 13/15.

457 Hûdn/17.
458

Ta’tîl, Allah’n niteliklerinin ilevsizliini kabul etmek.

459
Yani slamiyet, doada ilerlii olan tümel hakikatlere göre gelmitir ve

bu tümel hakikatlerin hepsi cevamiü’l-kelim olan Hz. Peygamber tara-

fndan içerilmitir. bn Arabi, evlenme konusundaki baz hükümlerle

doadaki her eyin asl olan unsurlarn says arasndaki benzerlii dik-

kate alarak görüünü izah edecek.

460
en-Nahi 16/40.

461 Yunus 10/3.

462
el-A’râf 7/54.

4ÖÎ
el-A’râf 7/189.

464 er-Rahmân 55/29.

465
Yasin 36/37.

466
Yasin 36/39.

467
Yasin 36/40.

468
Yasin 36/38.

469
Yasin 36/40.

470
et-Talâk 65/12.

471
et-Talâk 65/12.

472
et-Talâk 65/12.

473
et-Talâk 65/12.

474 Lokmân 31/14.

475 Meryem 19/15.

476
el-Enâm 6/59.

477
cl-Mücadele 58/11.

478
et-Tevbe 9/73.

479
el-Bakara 2/75.

480
el-Hicr 15/9.

481
Fussilet 41/12.

482
el-Enbiyâ 21/47.

483 er-Rahmân 55/9.
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484
er-Rahmân 55/7.

485
el-Kalem 68/4.

486
el-srâ 17/23.

487
el-Enbiyâ 21/67.

488
Âl- mrân 5/175.

489
el-srâ 17/44.

490 el-Hâkka 69/17.
491

en-Nûr 24/35
492

ez-Zümer 39/75.

493
Yasin 36/59.

494
el-Hâkka 69/17.

495
Taha 20/88.

496
Yusuf 12/108.

497
‘Rabbinizin bu günlerinizde cömertlik esintileri vardr, onlara hücum
ediniz’ hadisine atfla.

498
et-Tîn 95/6.

499
es-Secde 41/12.

o . .. .• .

500
Fussilet 41/10.

501
cs-Secde 41/12.

502
et-Talâk 65/12.

'•

503
el-Enbiyâ 21/33.

504 en-Nahl 16/16.

505 e-ûrâ 42/H.
506

el-Kehf 18/109.

507
ez-Zâriyât 51/21.

508
es-Secde 41/52.

509
en-Nebe7

78/40.
510

en-Nahl 16/43.

5,1
en-Nahl 16/78.

512 Gâfr 40/44-
513

el-Ahzâb 33/72.
614

el-A’râf 7/17.
515

el-Kamer 54/55.
SI5 Taha 20/21.

817
el-A’râf 7/17.
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